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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob‑6487/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Za‑
vod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino, kontaktna oseba: Peter Kavčič,
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/543‑82‑02, faks 01/543‑82‑88, elektron‑
ska pošta: peter.kavcic@ztm.si, internetni
naslov: www.ztm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je dolo‑
čil naročnik: nabava laboratorijskih reagentov
za potrebe naročnika.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.49.60.00‑7; dodatni predmeti, glavni be‑
sednjak:
24.49.61.00‑8;
24.49.62.00‑9;
24.49.63.00‑0; 24.49.65.00‑2.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): CPA: 24.42.23, 24.66.42.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: sukcesivne dobave različnih vrst reagentov glede na potrebe naročnika za obdobje treh
let. Točne količine posameznih reagentov.
II.4) Predvideni začetek postopka za od‑
dajo: 31. 3. 2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na pro‑
jekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 23. 2. 2006.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino

Javni razpisi
Blago
Ob‑6855/06
Razveljavitev
Naročnik Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, Prvomajska ulica, je zavrnil obe

10. 3. 2006

ponudbi in razveljavil javni razpis po odpr‑
tem postopku za nabavo avtomatiziranega
aparata za identifikacijo mikroorganizmov
in ugotavljanje njihove občutljivosti na pro‑
timikrobna zdravila, objavljenega v Ura‑
dnem listu RS, št. 93 z dne 21. 10. 2005,
Ob‑28339/05.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Št. 451/2006

Ob‑6785/06

Dopolnitev
V javnem razpisu za dobavo in monta‑
žo opreme za novo osnovno šolo v Kopru
(notranja oprema šole, oprema telovadni‑
ce, zunanja igrala), objavljenem v Ura‑
dnem listu RS, št. 121 z dne 30. 12. 2005,
Ob‑36681/05, popravek v Uradnem listu RS,
št. 6 z dne 20. 1. 2006, Ob‑462/06, se po‑
pravita naslednji točki:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: ponedeljek 20. 3.
2006 do 10. ure. Ponudbe je potrebno
predložiti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: ponedeljek
20. 3. 2006 ob 13. uri, v prostorih Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, Koper, sejna
soba, pritličje levo.
Mestna občina Koper
Ob‑6705/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila bla‑
ga po odprtem postopku za izbiro doba‑
viteljev za sukcesivno dobavo medicinskih
pripomočkov, enteralne prehrane in farma‑
cevtskih snovi, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 9 z dne 27. 1. 2006, Ob‑1131/06, se
spremenita IV.3.3) in IV.3.7.2) točki objave
tako, da se pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 22. 3. 2006 do
10. ure, na naslov naročnika Splošna bol‑
nišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112,
4270 Jesenice.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 22. 3. 2006 ob 12. uri; Splošna bol‑
nišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112,
4270 Jesenice; sejna soba bolnišnice.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob‑6829/06
Popravek
Naročnik Občina Cerklje na Gorenjskem
je v Uradnem listu RS, št. 15‑17 z dne 17. 2.
2006, Ob‑3693/06, objavil javni razpis Kul‑
turna dvorana v Cerkljah – dokončanje obr‑
tniških del, nakup in montaža opreme.
Naročnik sporoča, da se spremeni točka
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca
gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika sto‑
ritev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni
za vrednotenje minimalnih zahtevanih eko‑
nomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti:
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poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta 2002, 2003 in 2004).
Občine Cerklje na Gorenjskem
Št. 430‑344/2005

Ob‑6852/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila bla‑
ga po odprtem postopku za dobavo čistilnih
sredstev, profesionalnih pripomočkov za či‑
ščenje in papirnato sanitarne konfekcije, št.
430‑344/2005, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 11 z dne 3. 2. 2006, Ob‑2303/06, se
spremenijo točke IV.3.2, IV.3.3 in IV.3.7.2
objave tako, da se pravilno glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 3. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalo‑
gom, številka računa: 01100‑6370171132,
sklicna številka: 28 17116‑2401002‑430344,
za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Lju‑
bljana, IBAN SI 56011006370171132, Swift
Code BSLJSI2X. Od dneva objave do za‑
dnjega roka za oddajo ponudb je vsem zain‑
teresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 9. in 11. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo posla‑
na tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le‑te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 3. 2006 do
15. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 3. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zade‑
ve, služba za javne razpise, Cankarjeva 4,
Ljubljana.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430‑335/2005

Ob‑7006/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila bla‑
ga po odprtem postopku za izdelavo in do‑
bavo javnih listin, št. 430‑335/2005, objavlje‑
nega v Uradnem listu RS, št. 11 z dne 3. 2.
2006, Ob‑2461/06, in sicer se le‑ta glasi:
V objavi predmetnega javnega razpisa se
spremenijo točke IV.3.2), IV.3.3) in IV.3.7.2)
objave tako, da se pravilno glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 3. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalo‑
gom, številka računa: 01100‑6370171132,
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sklicna številka: 28 17116‑2401002‑430335
05, za nakazila iz tujine pa še naslednji po‑
datki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000
Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132,
SWIFT CODE BSLJSI2X. Od dneva obja‑
ve do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogo‑
čen 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 zahte‑
vo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo
prejeti razpisno dokumentacijo, morajo pre‑
dložiti: pooblastilo za dvig razpisne doku‑
mentacije 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 razvi‑
den točen naziv in naslov plačnika, znesek
in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 3. 2006 do
15. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 3. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zade‑
ve, Služba za javne razpise, Cankarjeva 4,
Ljubljana.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob‑6547/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna ose‑
ba: Služba za komercialne zadeve in jav‑
na naročila RTV – Katarina Novak, Kolod‑
vorska 2, SI‑1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475‑21‑92, faks +386/1/475‑21‑86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: 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 pra‑
va.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: na‑
kup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 016/2006‑E‑ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup magnetoskopov formatov IMX in
DVCAM.
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:
32.33.31.00‑7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ga‑
rancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in ne‑
preklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 15. 6. 2006 v vrednosti 3,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po raz‑
pisni dokumentaciji, ki je brezplačno na vo‑
ljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.
si/razpisi na podstrani Javna naročila – Pu‑
blic Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 016/2006.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazi‑
la: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplač‑
no na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public Procurement pod oznako Javno
naročilo RTV 016/2006.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne spo‑
sobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/raz‑
pisi na podstrani Javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 016/2006.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna 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 016/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 13. 3. 2006 do
10. 4. 2006.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki pa
bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim
DDV po enodnevni predhodni najavi po te‑
lefaksu 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 pred‑
meta plačila (RTV 016/2006‑E‑ODP/B) in z
navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 4. 2006 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: angleški, slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 4. 2006
ob 11. 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 odpo‑
slano: 2. 3. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob‑6674/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Di‑
jaški dom Drava Maribor, kontaktna oseba:
Sever Jožica, Smetanova ulica 67, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/234‑81‑71, faks
02/234‑81‑70.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
kumentacijo: Dijaški dom Drava Maribor,
kontaktna oseba: Vrhovšek Jolanda, Sme‑
tanova ulica 67, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234‑81‑71, faks 02/234‑81‑70.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega pra‑
va.

II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: na‑
kup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 6/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano, kurilno olje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj do‑
bave ali izvedbe: Dijaški dom Drava Maribor,
Smetanova ulica 67, 2000 Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: meso in mesni izdelki, perutnin‑
sko meso in ribe:
1. skupina: svinjsko meso,
2. skupina: goveje meso,
3. skupina: telečje meso,
4. skupina: mesni izdelki,
5. skupina: perutninsko meso,
6. skupina: ribe;
2. sklop: mleko, mlečni izdelki in slado‑
led:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki,
2. skupina: sladoled;
3. sklop: kruh, pekovski in mlevski izdel‑
ki, testenine:
1. skupina: kruh,
2. skupina: pekovski izdelki,
3. skupina: mlevski izdelki,
4. skupina: testenine;
4. sklop: razni prehrambeni artikli in za‑
mrzjeni program:
1. skupina: prehrambeni izdelki,
2. skupina: mlečne čokolade in napoli‑
tanke,
3. skupina: zamrznjen program;
5. sklop: kurilno olje – ekstra lahko:
1. skupina: kurilno olje – EL.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
31. 8. 2009.
Dobava bo sklenjena za dobo 3. let, z
začetkom dobave 1. 9. 2006, II. faza po‑
stopka se bo ponovila vsakih 12 mesecev
oziroma eno leto.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
– da ima veljavno registracijo za opra‑
vljanje dejavnosti,
– da ni v kazenskem postopku,
– da zagotavlja zahtevane letne količine,
– da bo dostava FCO skladišče naročni‑
ka‑razloženo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obve‑
znosti do dneva dviga potrdila.
Poleg teh pogojev, še:
– da nudi 30‑dnevni plačilni rok,
– da ima vzpostavljeno notranjo kontrolo
HAACCP‑A in nam ga priloži (samo za pre‑
hrambeno blago, ne za kurilno olje),
– da ima zagotovljeno popoldansko peko
in dostavo kruha (velja samo za sklop 3),
– da bo na zahtevo naročnika brezplač‑
no rezal in pakiral kruh in pekovske izdelke
porcijsko ali po drugačnih zahtevah naroč‑
nika (velja za sklop 3),
– da bo na zahtevo naročnika, brezplač‑
no rezal in vakumsko pakiral meso in mesne
izdelke porcijsko ali po drugačnih zahtevah
naročnika (velja samo za sklop 1).
IV.1) Vrsta postopka: omejeni (1. faza).
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 4. 2006 do
12. ure.
Vsak delovni dan od ponedeljka do petka
od 8. do 12. ure, v tajništvu doma. Znesek
razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, DDV
je vračunan v ceno, nakažete jo na naš TR
01100‑6030631653 pred dvigom dokumen‑
tacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 4. 2006 do 12. ure
ali 44 dni od odposlanja obvestila.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 4. 2006
ob 8. uri; Dijaški dom Drava Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 1. 3. 2006.
Dijaški dom Drava Maribor
Ob‑6684/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208‑25‑26,
faks 04/202‑67‑18, elektronska pošta:
anica.hladnik@ozg‑kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
kontaktna oseba: Milana Vinter Šambar, Go‑
sposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/208‑25‑18, faks 04/202‑67‑18.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Osnovno
zdravstvo Gorenjske, kontaktna oseba: Mi‑
lana Vinter Šambar, Gosposvetska ulica 9,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208‑25‑18,
faks 04/20‑67‑18.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: na‑
kup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B_004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zobozdravstveni material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovno zdravstvo Go‑
renjske.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: odtisni materiali.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: polnilni materiali.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: endodontija in pripomočki
za anestezijo.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: ostali potrošni material.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status ‑ obvezna doka‑
zila:
– da je registriran pri pristojenem sodišču
ali drugem organu,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s

podkupovanjem ali da zaradi takega kazni‑
vega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni posto‑
pek ali likvidaciji, ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudni‑
kovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti ‑ obve‑
zna dokazila:
– navedena v razpisni dokumentaciji.
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:
število 5.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 4. 2006, cena:
6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na rač.
01252‑6030921122.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 4. 2006, do 10. ure
na naslov naročnika.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji po‑
nudbe izbranim kandidatom: 30. 4. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem 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 v I. fazi ni jav‑
no.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4. 2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 2. 3. 2006.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob‑6769/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna ose‑
ba: Služba za komercialne zadeve in jav‑
na naročila RTV – Meta Čanžek, Kolod‑
vorska 2, SI‑1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475‑21‑90, 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 doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: 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 pra‑
va.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: na‑
kup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5)
Oznaka
javnega
naroči‑
la, ki ga je določil naročnik: RTV JN
011/2006‑E‑ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nakup nelinearnega sistema za pripravo in montažo
napovednikov, namenjen visoko kvalitetni obdelavi televizijske slike in zvoka za
potrebe priprave in montaže televizijskih
napovednikov ter kratkih reklamnih spotov. Ponujeni sistem mora v funkcionalnem
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in tehničnem smislu omogočiti kvaliteto ob‑
delave, kot se sedaj dosega pri izdelavi na‑
povednikov.
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:
30.23.10.00‑8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kom‑
plet.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece 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 Pro‑
curement pod oznako Javno naročilo RTV
011/2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Jav‑
na naročila – Public Procurement pod ozna‑
ko Javno naročilo RTV 011/2006.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila: po razpisni doku‑
mentaciji, ki je brezplačno na voljo na sple‑
tnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi
na podstrani Javna naročila – Public Pro‑
curement pod oznako Javno naročilo RTV
011/2006.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna 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 011/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ekonomska cena,
2. izobraževalni tečaj,
3. pogarancijsko vzdrževanje – 1,
4. pogarancijsko vzdrževanje – 2.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: RTV
011/2006‑E‑ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 10. 3. 2006 do
28. 3. 2006.
Pogoji in način plačila: veljavna
razpisna dokumentacija je brezplač‑
no na razpolago na spletnem naslovu
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 011/2006. Če
pa ponudniki kljub temu želijo razpisno
dokumentacijo v pisni obliki, bo le‑ta na
razpolago proti plačilu 6.000 SIT (z vklju‑
čenim DDV), po enodnevni predhodni na‑
javi po telefaksu na št. 01/475‑21‑86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način pla‑
čila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podraču‑
na: 01100‑6030355106, sklic na številko
00‑51‑634‑566 z oznako predmeta plači‑
la (RTV 011/2006‑E‑ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 3. 2006 do
9. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelova‑
nje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponud‑
be: do 30. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3. 2006
ob 10. uri; velika sejna soba v V. nadstropju
RTV Centra, Kolodvorska 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na pro‑
jekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob‑6770/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, kontaktna ose‑
ba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, Slovenije, tel. 01/478‑48‑00,
faks 01/478‑48‑34, elektronska pošta:
Nives.Jurcan@gov.si, internetni naslov:
http://www.gu.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: 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: na‑
kup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: nakup pisarniškega pohištva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj do‑
bave ali izvedbe: po vsej Sloveniji, glej posa‑
mezne sklope naročila.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 36.11.1, 36.12.1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: nakup pisarniškega pohi‑
štva za potrebe Območne geodetske uprave
Celje.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: nakup pisarniškega pohi‑
štva za potrebe Območne geodetske uprave
Koper.
Sklop št. 03
2) Kratek opis nakup pisarniškega pohi‑
štva za potrebe Območne geodetske uprave
Kranj.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: nakup pisarniškega pohi‑
štva za potrebe Območne geodetske uprave
Ljubljana.
Sklop št. 05
2) Kratek opis nakup pisarniškega pohi‑
štva za potrebe Območne geodetske uprave
Maribor.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: nakup pisarniškega pohi‑
štva za potrebe Območne geodetske uprave
Murska Sobota.
Sklop št. 07
2) Kratek opis nakup pisarniškega pohi‑
štva za potrebe Območne geodetske uprave
Nova Gorica.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: nakup pisarniškega pohi‑
štva za potrebe Območne geodetske uprave
Novo mesto.
Sklop št. 09
2) Kratek opis nakup pisarniškega pohi‑
štva za potrebe Območne geodetske uprave
Ptuj.
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Sklop št. 10
2) Kratek opis nakup pisarniškega pohi‑
štva za potrebe Območne geodetske uprave
Sevnica.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: nakup pisarniškega pohi‑
štva za potrebe Območne geodetske uprave
Slovenj Gradec.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: nakup pisarniškega pohi‑
štva za potrebe Območne geodetske uprave
Velenje.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: nakup pisarniškega pohi‑
štva za potrebe Glavnega urada Geodetske
uprave Republike Slovenije.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naroči‑
la: količine so navedene v tehničnem delu
razpisne dokumentacije, za vsak sklop po‑
sebej.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Območna geodetska uprava Celje,
2. Območna geodetska uprava Koper,
3. Območna geodetska uprava Kranj,
4. Območna geodetska uprava Ljubljana,
5. Območna geodetska uprava Maribor,
6. Območna geodetska uprava Murska
Sobota,
7. Območna geodetska uprava Nova
Gorica,
8. Območna geodetska uprava Novo
mesto,
9. Območna geodetska uprava Ptuj,
10. Območna geodetska uprava Sevni‑
ca,
11. Območna geodetska uprava Slovenj
Gradec,
12. Območna geodetska uprava Vele‑
nje,
13. glavni urad.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 40 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za‑
varovanje resnosti ponudbe; zavarovanje
resnosti ponudbe, če je vsota ponujenih
cen posameznih sklopov, za katere daje
ponudbo ponudnik večja od 3,000.000 SIT;
zavarovanje resnosti ponudbe v obliki bi‑
anco menice s pooblastilom za izpolnitev
in uporabo v višini 10% od vsote ponujenih
cen posameznih sklopov.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni po prejemu računa
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno na‑
ročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izva‑
jalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponu‑
dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah‑
tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Dokazilo o registraciji, s katerim ponu‑
dnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa.
2. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da za‑
radi takega kaznivega dejanja ni pravno‑
močno obsojen in da ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.

3. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uve‑
den ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima se‑
dež.
4. Potrdilo, da je poravnal davke in pri‑
spevke 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.
5. Podatki o finančni sposobnosti ponu‑
dnika, in sicer: Pogoj, da bo ponudnikom
priznana ekonomsko – finančna sposob‑
nost je, da v preteklih 6 mesecih niso imeli
blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov).
6. Tehnična sposobnost ponudnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence: izpis iz sodnega registra za dejav‑
nost, katere predmet je razpis; samostojni
podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani
pri davčnem organu – priglasitveni list.
2. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
3. Izpisek iz sodne ali druge enakovre‑
dne evidence. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni.
4. Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pri‑
stojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila: obrazec BON‑1 s
podatki in kazalniki za preteklo leto (oziroma
za leto 2004, kolikor ga še ni možno prido‑
biti za preteklo leto) in BON‑2, oziroma za
obrtnike napoved za odmero dohodnine za
preteklo leto (oziroma za leto 2004). Ponu‑
dniki, ki so šele začeli s poslovanjem in zato
ne morejo dvigniti obrazcev BON‑1, predlo‑
žijo samo obrazec BON‑2. Ponudniki lahko
predložijo tudi podatke iz bilance uspeha
in podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi
pristojni davčni urad (velja za ponudnike, ki
ne predložijo BON‑1) in potrdila poslovnih
bank, ki vodijo ponudnikove transkacijske
račune, da le ti v preteklih 6 mesecih, niso
bili blokirani (velja za ponudnike, ki ne pre‑
dložijo BON‑2). Dokumenti ne smejo biti sta‑
rejši od 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila: izjava o tehnični usposoblje‑
nosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev ome‑
jeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena, 75 točk,
2. dobavni rok, 15 točk,
3. garancijski rok, 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 3. 2006.
Cena: 1.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: negotovinsko
plačilo. Cena enega izvoda razpisne do‑
kumentacije je 1.000 SIT – podračun EZR
št. 01100‑1000616337 model: 11 sklic na
št. 25127‑7141998‑99000006 ali brez‑
plačen prevzem na spletnih straneh Ge‑
odetske uprave Republike Slovenije
http://www.gu.gov.si/‑
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 3. 2006 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 3. 2006
ob 10. uri; Geodetska uprava Republike Slo‑
venije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja‑
na, sejna soba v pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 430‑50/2006/2
Ob‑6791/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročni‑
ka: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje zade‑
ve – 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 do‑
datne 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 doku‑
mentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Ve‑
ronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljublja‑
na, 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 Lju‑
bljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: na‑
kup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za oddajo
naročila blaga za dobavo in vzdrževanje
birotehnične opreme št. 430‑50/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava, priklop in vzdrževanje birotehnične opreme
v času garancijskega roka, in sicer po
sklopih iz priloge B. Podrobnejši opis in
količine birotehnične opreme, ki je predmet
javnega razpisa, so navedene v razpisni
dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Lokacije dobave, priklopa in vzdrževanja
birotehnične opreme iz sklopa 1, so lokacije
notranjih organizacijskih enot Ministrstva za
notranje zadeve, Policije na območju celo‑
tne države.
Lokacija dobave birotehnične opreme iz
sklopov 2 in 3 je lokacija Ministrstva za no‑
tranje zadeve, Policija, Ljubljana.

II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.10.00.00‑0; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 50.31.32.00‑4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.10.00.00‑0; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 50.31.32.00‑4.
2) Kratek opis: za sklop 1: dobava, pri‑
klop in vzdrževanje fotokopirnih strojev v
času garancijskega roka.
3) Količina ali obseg: za sklop 1: dobava
in vzdrževanje fotokopirnih strojev: 37 ko‑
sov. Ocenjena vrednost je 11,306.333,33
SIT, brez DDV. Podrobnejši opis in količine
artiklov so navedeni v razpisni dokumen‑
taciji.
4) Navedba različnih datumov začet‑
ka/dobave: podrobnejši podatki glede do‑
bavnih rokov in rokov izvedbe vzdrževanja
so razvidni iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.10.00.00‑0.
2) Kratek opis: dobava strojev za uniče‑
vanje dokumentov.
3) Količina ali obseg: za sklop 2: dobava
strojev za uničevanje dokumentov: 49 ko‑
sov, v ocenjeni vrednosti 3,966.666,67 SIT,
brez DDV. Podrobnejši opis in količine blaga
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začet‑
ka/dobave: podrobnejši podatki glede do‑
bavnih rokov so razvidni iz razpisne doku‑
mentacije.
Sklop št. 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.10.00.00‑0.
2) Kratek opis: za sklop 3: dobava projek‑
torjev, projekcijskih platen in grafoskopov.
3) Količina ali obseg: za sklop 3: doba‑
va projektorjev, projekcijskih platen in gra‑
foskopov: 25 kosov, v ocenjeni vrednosti
7,400.000 SIT, brez DDV. Podrobnejši opis
in količine blaga so navedeni v razpisni do‑
kumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začet‑
ka/dobave: podrobnejši podatki glede do‑
bavnih rokov so razvidni iz razpisne doku‑
mentacije.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
za posamezni sklop znaša:
Za sklop 1: dobava in vzdrževanje foto‑
kopirnih strojev: 37 kosov,. ocenjena vre‑
dnost je 11,306.333,33 SIT, brez DDV.
Za sklop 2: dobava strojev za uničevanje
dokumentov: 49 kosov, v ocenjeni vrednosti
3,966.666,67 SIT, brez DDV.
Za sklop 3: dobava projektorjev, pro‑
jekcijskih platen in grafoskopov: 25 kosov,
v ocenjeni vrednosti 7,400.000 SIT, brez
DDV.
Podrobnejši podatki glede celotne koli‑
čine in obsega so razvidni iz razpisne do‑
kumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
Podrobnejši podatki glede dobavnih ro‑
kov so razvidni iz razpisne dokumentacije.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ban‑
čna garancija za resnost ponudbe; izjava
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banke, da bo ponudniku izdala bančno ga‑
rancijo za odpravo napak v garancijskem
roku in bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti; bančna garancija
za odpravo napak v garancijskem roku in
bančna garancija za dobro izvedbo pogod‑
benih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plači‑
la ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok pla‑
čila je 30. dan od dneva uradnega prejema
računa, ki je za dobavo birotehnične opre‑
me izstavljen po opravljeni dobavi, oziroma
po opravljeni dobavi in priklopu opreme, za
vzdrževanje pa je izstavljen po opravljenem
vzdrževanju do petnajstega dne v mesecu
za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze‑
ti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina po‑
nudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbra‑
ni na javnem razpisu. Pravni akt o skupni
izvedbi naročila mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih ponudnikov za
izvedbo naročila, ne glede na to pa po‑
nudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajal‑
ca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po‑
trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposob‑
nosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomske in finančne
ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazi‑
la: registracija; potrdilo o nekaznovanju; obr‑
tno dovoljenje (za sklop 1, če je na podlagi
OBRZ‑UPB1 potrebno).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne spo‑
sobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da
je poravnal davke, prispevke in druge ob‑
vezne dajatve v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež (za sklop 1); potrdilo, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
(za sklop 1).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
Tehnični opis, oziroma druga tehnična
dokumentacija za ponujeno birotehnično
opremo.
Velja za sklop 1: podatki o kadrih, ki bodo
izvajali vzdrževanje birotehnične opreme.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. najnižja cena,
2. certifikat ISO 9001.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni doku‑
mentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 430‑50/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 3. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: s plačilnim nalo‑
gom, številka računa: 01100‑6370171132,
sklicna številka: 28 17116‑2401002‑4305006,
za nakazila iz tujine pa še naslednji podat‑
ki: 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 vpo‑
gled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig,
in sicer vsak dan med 9. in 11. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo posla‑
na tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le‑te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT,
iz katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 3. 2006 do
15. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem 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 javne‑
ga odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem od‑
piranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve,
Urad za finančne zadeve in javna naroči‑
la, 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 pristoj‑
nih 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 dokazi‑
la ne zajemajo vseh navedenih primerov v
omenjenih točkah, lahko ponudnik posame‑
zno dokazilo nadomesti z lastno pisno izja‑
vo, overjeno pred pristojnim organom drža‑
ve, 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 Republi‑
ki Sloveniji se izjava podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo
dano pod prisego.
Opomba pod točko II.3): dobavni rok bi‑
rotehnične opreme je 30 dni od obojestran‑
skega podpisa pogodbe. Čas vzdrževanja
birotehnične opreme za sklop 1 je 24 me‑
secev.
Opomba pod točko III.3.2): zahteva velja
le za sklop 1, kjer je predmet naročila vzdr‑
ževanje opreme.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi:
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
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Št. 430‑22/06‑3
Ob‑6795/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS Upravna enota Ljubljana, kontaktna
oseba: Sandra Šeligo, Adamič‑Lundrovo
nabrežje 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306‑30‑00, faks 03/306‑31‑80, elektron‑
ska pošta: ue.ljubljana@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Upravna enota Ljubljana, kon‑
taktna oseba: Sandra Šeligo, Adamič‑Lun‑
drovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 306‑31‑45, faks 306‑31‑80, elektronska
pošta: sandra.seligo@gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: Upravna enota Ljubljana, kontak‑
tna oseba: Sandra Šeligo, Adamič‑Lundrovo
nabrežje 2, Služba za skupne zadeve, plan
in analize, soba 323, 1000 Ljubljana, Slove‑
nija, tel. 306‑31‑45, faks 306‑31‑80, elek‑
tronska pošta: sandra.seligo@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Upravna
enota Ljubljana, kontaktna oseba: San‑
dra Šeligo, Adamič‑Lundrovo nabrežje 2,
Služba za skupne zadeve, plan in anali‑
ze, soba 323, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
306‑31‑45, faks 306‑31‑80.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega pra‑
va.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: na‑
kup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430‑22/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniškega in računalniškega
materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: notranje organizacijske
enote Upravne enote Ljubljana z naslovi: Iz‑
postava Bežigrad, Linhartova 13, Ljubljana;
Izpostava Center, Adamič‑Lundrovo nabrež‑
je 2, Ljubljana; Izpostava Moste‑Polje, Pro‑
letarska 1, Ljubljana; Izpostava Šiška, Trg
prekomorskih brigad 1, Ljubljana; Izpostava
Vič‑Rudnik, Trg MDB 7, Ljubljana; Služba
za skupne zadeve, plan in analize, Ada‑
mič‑Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana; Sektor
za upravne notranje zadeve, Adamič‑Lun‑
drovo nabrežje 2, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: pisarniški material.
3) Obseg ali količina: pisarniški material
za celotno Upravno enoto Ljubljana, junij
2006–junij 2008.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: računalniški material.
3) Obseg ali količina: računalniški mate‑
rial za celotno Upravno enoto Ljubljana, junij
2006–junij 2008.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: pisarni‑
ški (1. sklop) in računalniški (2. sklop) mate‑
rial celotne Upravne enote Ljubljana v letih
junij 2006 do junij 2008.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2006, konec 1. 6.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ban‑
čni garanciji za resnost ponudbe in za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti (II. faza).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo

se izvede v roku 30 dni od dneva uradnega
prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajal‑
ca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po‑
trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposob‑
nosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazi‑
la: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila: skladno z razpi‑
sno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila: skladno z razpisno dokumen‑
tacijo.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 430‑22/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 3. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 3. 2006, do
12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji po‑
nudbe izbranim kandidatom: predvideni da‑
tum: 28. 3. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: 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 odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Upravna enota Ljubljana
Ob‑6796/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Di‑
jaški dom Maribor, kontaktna oseba: Gu‑
mzi Željko, Gosposvetska cesta 89, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/235‑06‑50,
faks 02/235‑06‑60, elektronska pošta:
dd.maribor@guest.arnes.si, internetni na‑
slov: www.d.dom.mb.edus.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: 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 pra‑
va.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: na‑
kup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambnega blaga – sukce
sivno.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dijaški dom Maribor,
Gosposvetska 89, Maribor; Dijaški dom Ma‑
ribor, Vrbanska cesta 30.
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 sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sveže svinjsko in junečje meso,
– suhomesnati izdelki in mesne konzer‑
ve,
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– perutninsko meso in izdelki ter jajca,
– ribe: sveže; zmrznjene,
– kruh in pekovska peciva,
– mleko in mlečni izdelki,
– moka in mlevski izdelki, testenine,
– jedilna olja; druge maščobe; marga‑
rine,
– konzervirano sadje in zelenjava,
– zamrznjena hrana,
– sveže sadje in zelenjava,
– gastro izdelki,
– sladoledi,
– ostali prehrambni izdelki,
– brezalkoholne in druge pijače.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso dovoljene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 5. 2006, konec 30. 4. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ban‑
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.00 SIT, v primeru, da je vrednost po‑
nujenega blaga večja od 30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plači‑
la ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimal‑
ni rok plačila je 45 dni od dneva izstavitve
računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna doka‑
zila: seznam vseh potrebnih dokazil je raz‑
viden iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne spo‑
sobnosti – obvezna dokazila: seznam vseh
potrebnih dokazil je razviden iz razpisne do‑
kumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila: seznam vseh potrebnih doka‑
zil je razviden iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. kakovost,
2. cena,
3. plačilni pogoji,
– druge ugodnosti za naročnika.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 10. 4. 2006, cena:
8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ob dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti potrdil0
o vplačilu 8.000 SIT, na račun naročnika
št.: 01100‑6030631168, sklic na številko: 00
12006, z oznako plačilo razpisne dokumen‑
tacije ter navedbo davčne številke in polne‑
ga naziva ter sedeža ponudnika. Prevzem
je možen osebno ali po pošti.
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 sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: kot določa Zakon o JN.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4. 2006
ob 10. uri, Dijaški dom Maribor, Gosposvet‑
ska cesta 89, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Dijaški dom Maribor
Št. 961‑04/2006
Ob‑6798/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zava‑
rovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana
Šušteršič‑Kobal, Kolodvorska ulica 15, 1518
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474‑56‑61, faks
01/232‑03‑74, elektronska pošta: jana.su‑
stersic@zpiz.si; natasa.polanc@zpiz.si, in‑
ternetni naslov: www.zpiz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: 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 pra‑
va.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: na‑
kup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961‑02/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža premičnih (prevoznih) kovinskih arhivskih regalov z ročnim pomikom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Kolodvorska
ulica 15; Ljubljana, Trg OF 12; Maribor, So‑
dna ulica 15; Maribor, Tezno, Ptujska ulica;
Koper, Pristaniška 12.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
36.12.11.60‑4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža premičnih (prevoznih) kovinskih
arhivski regalov z ročnim pomikom za šest
arhivskih prostorov v skupnem številu 3.950
tekočih metrov.
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
v višini 2% od vrednosti ponudbe, izdana
s strani banke, ki mora veljati še 90 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Izjava banke, da bo ponudnik brez zadrž‑
kov dobil bančno garancijo za dobro izved‑
bo pogodbenih obveznosti, v višini 6% od
vrednosti pogodbe, ki mora veljati še 20 dni
po preteku veljavnosti pogodbe in garancijo
za odpravo napak v garancijskem roku, v
višini 6% od vrednosti pogodbe, ki mora
veljati še en dan po preteku garancijskega
roka, ki je določen v pogodbi, in jo bo ponu‑
dnik predložil ob podpisu primopredajnega
zapisnika.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva prejema računa,
ki ga dobavitelj izstavi po podpisu primo
predajnega zapisnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze‑
ti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izva‑
jalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponu‑
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dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah‑
tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: kot ponudnik lahko v razpisu
konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse osta‑
le, v razpisni dokumentaciji in v nadaljevanju
navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, s katerim ponudnik dokazuje,
da je registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu. Samostojni podjetniki pre‑
dložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem
organu (t.i. priglasitveni list).
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravlja‑
nje dejavnosti, ki je predmet javnega raz‑
pisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v
skladu s 44. členom ZJN – 1 nadomesti z
lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je pred‑
met javnega naročila.
3. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
oziroma ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kazni‑
vega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
1. Podatki o finančnem stanju ponudni‑
ka: BON‑1/P s podatki in kazalniki za leto
2004, ki ga izda Agencija RS za javnoprav
ne evidence in storitve. Samostojni pod‑
jetniki predložijo davčno napoved za leto
2004, potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS, ter potrdilo banke o stanju na tran‑
sakcijskem računu za zadnje tri obračun‑
sko zaključene mesece pred odpiranjem
ponudb.
2. Potrdilo, da je ponudnik poravnal dav‑
ke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
3. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uve‑
den ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo
je izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (samostojni podjetniki lahko to po‑
trdilo nadomestijo s predložitvijo potrdila, da
so še vpisani v vpisnik podjetnikov posame‑
znikov pri izpostavi Davčnega urada).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
1. Izjava ponudnika, da je zanesljiv, spo‑
soben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
ustrezne kadre, ki so sposobni izvesti po‑
godbo, ter da v preteklih treh letih pred pri‑
četkom naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.
2. Izjava ponudnika, da sprejema vse
pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo
javnega naročila, da ni dal zavajajočih po‑
datkov glede zahtev razpisne dokumentaci‑
je in da vse predložene fotokopije ustrezajo
originalom.
3. Referenčna lista ponudnika z naved‑
bo 5 naročnikov, pri katerih je ponudnik v
zadnjih treh letih pred objavo predmetnega
javnega naročila izvajal dobavo in montažo
premičnih kovinskih arhivskih regalov z roč‑
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nim pomikom, skupaj z referenčnimi potrdili
naročnikov.
4. Načrt postavitve maksimalnega števila
polic v tekočih metrih za vsak posamezen
arhiv.
5. Izjava ponudnika (obrazec Ponudba),
da zagotavlja rok dobave in montaže največ
120 dni od dneva sklenitve pogodbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. povprečna ponudbena cena na tekoči
meter polic 80%,
2. rok dobave in montaže 15%,
3. skupno število tekočih metrov polic
5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 961‑02/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 3. 2006, cena:
1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
na transakcijski račun št. 01100‑6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentaci‑
je ob osebnem prevzemu oziroma v pisni
zahtevi, s tem da naročniku posreduje tudi
podatke o polnem in točnem naslovu firme
in identifikacijsko številko za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene more‑
bitne dopolnitve (razen tlorisov) je možno
pridobiti na spletni strani ZPIZ brezplačno.
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 sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je jav‑
no.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 3. 2006
ob 12. uri, ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Lju‑
bljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ponudnik lahko prevzame razpisno do‑
kumentacijo tudi osebno, in sicer na vloži‑
šču ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana,
vsak dan med 12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo do predvidenega da‑
tuma tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Št. 191/06
Ob‑6799/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ko‑
munalno podjetje Logatec d.o.o., kontak‑
tna oseba: Pavel Rupnik, Tržaška cesta 27,
1370 Logatec, Slovenija, tel. 01/750‑81‑10,
faks 01/750‑81‑11, elektronska pošta: ra‑
zvoj@komunala.com.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: 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: na‑
kup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 193/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobavljanje vodovodnega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Logatec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: da.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 3. 2006, konec 6. 4.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: me‑
nična izjava za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 90 dni od prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom iz‑
vajalca gradnje, dobavitelja blaga ali po‑
nudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in teh‑
ničnih sposobnosti: naročnik bo priznal
usposobljenost in sposobnost ponudnikom
na osnovi dokazil o pravnem statusu, eko‑
nomski in finančni sposobnosti ter tehnični
sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
1. dokazilo o registraciji (izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence),
2. dokazilo, da prodi ponudniku ni uve‑
den ali začet postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije in da ni prenehal po‑
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe (izpisek iz sodne ali druge enako‑
vredne evidence),
3. potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ni vpisan v
kazensko evidenco),
4. izjava ponudnika, da je tehnično spo‑
soben izvesti/izpeljati javno naročilo,
5. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ponudnik v
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega
razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
1. menica za garancijo za resnost po‑
nudbe v višini 2,000.000 SIT z veljavnostjo
75 dni od odpiranja ponudb,
2. dokazilo o poravnanih davkih in pri‑
spevkih (potrdilo, ki ga izda davčna upra‑
va območja, na katerem ima ponudnik svoj
sedež),
3. dokazila o finančnem poslovanju
(BON 1 in BON 2 ali BON 3).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni doku‑
mentaciji.

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: JN‑193/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 4. 2006, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom do‑
kumentacije, s plačilnim nalogom na TR
02025‑0010650607 Komunalno podjetje
Logatec d.o.o., odprt pri NLB za namen
JN‑vodovodni material.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali pri‑
jav za sodelovanje: 6. 4. 2006 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 75 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Št. 430‑24/2006
Ob‑6802/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ob‑
čina Jesenice, kontaktna oseba: Asna Sto‑
šič, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slo‑
venija, tel. 04/586‑92‑24, faks 04/586‑92‑16,
elektronska pošta: asna.stosic@jesenice.si,
internetni naslov: www.jesenice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
kumentacijo: Občina Jesenice, kontaktna
oseba: Aleksandra Potočnik, Cesta že‑
lezarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586‑92‑75, faks 04/586‑92‑16, elektron‑
ska pošta: sandra.potocnik@jesenice.si, in‑
ternetni naslov: www.jesenice.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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: na‑
kup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430‑24/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za potrebe
Občine Jesenice in javnih zavodov v Občini Jesenice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Jese‑
nice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za en ali
oba sklopa, in sicer:
Sklop 1 – dobava električne energije
upravičenim odjemalcem po visoki, mali in
enotni tarifi (VT, MT in ET);
Sklop 2 – dobava električne energije za
potrebe javne razsvetljave po enotni tarifi
(ET).
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nabava
električne energije od sklenitve pogodbe do
konca leta 2007. Natančnejša ocena porabe
po odjemnih mestih je navedena v razpisni
dokumentaciji.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek do 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ban‑
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT in bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v 30 dneh po prejemu mesečnih računov v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna.
Račune bo dobavitelj izstavljal ločeno za
javno razsvetljavo ter ločeno za vsak javni
zavod oziroma ločeno za posamezno meril‑
no mesto upravnega organa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naro‑
čilo oddano: pogodbo o sodelovanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– licenca za opravljanje energetske de‑
javnosti s področja predmeta javnega na‑
ročila, izdana s strani Agencije za energijo
– 6. člen Energetskega zakona (Ur. l. RS,
št. 26/05),
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da za‑
radi takega kaznivega dejanja ni bil pravno‑
močno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima poravnane davke, pri‑
spevke in druge obvezne dajatve, v skladu
s predpisi s predpisi,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po‑
ravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
ali, da ni prenehal poslovati na podlagi so‑
dne ali druge prisilne odločbe,
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa (obrazec BON 1/P
in BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
– reference ponudnika – vsaj 5 potrjenih
referenc o dobavi najmanj 1.000.000 kWh
električne energije v enem letu,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– lastna izjava, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo,
– izjava ponudnika, da bo izpeljal po‑
stopek za sklenitev pogodb o dostopu do
distribucijskega omrežja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 3. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko na‑
kazilo v višini 10.000 SIT (z DDV), na
Enotni zakladniški račun pri Banki Slo‑
venije, št. 01241‑0100007593, Obči‑
na Jesenice, sklicevanje na številko 18
75400‑7130007‑43002406.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 3. 2006 ali 27 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 8. 6. 2006 in/ali 70 dni od na‑
vedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 3. 2006
ob 13. uri; sejna soba Občine Jesenice, Ce‑
sta železarjev 6, Jesenice.
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 odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Občina Jesenice
Št. 20/06
Ob‑6804/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vr‑
tec Pedenjped Novo mesto, kontaktna ose‑
ba: Jelka Makše, Šegova ulica 22, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/37‑18‑264,
faks 07/37‑18‑265, elektronska pošta: jelka.
makse@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
kumentacijo: Vrtec Pedenjped Novo me‑
sto, kontaktna oseba: Irena Mirtič, Šegova
ulica 22, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/37‑18‑250, faks 07/37‑18‑265.
I.4) Naslov, na katerega je treba posla‑
ti ponudbe/prijave za sodelovanje: Vrtec
Pedenjped Novo mesto, kontaktna oseba:
Irena Mirtič, Šegova ulica 22, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/37‑18‑250, faks
07/37‑18‑265.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega pra‑
va.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: na‑
kup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/BO‑06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna nabava prehrambenega blaga po sklopih za leto 2006/2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Pedenjped Novo
mesto, Šegova ulica 22, 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 sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. mleko in mlečni izdelki (okvirna vre‑
dnost: 3,986.000 SIT),
II. sveže meso in mesni izdelki (okvirna
vrednost: 5,490.000 SIT),
III. sveže in zamrznjene ribe (okvirna
vrednost: 810.000 SIT),
IV. perutnina in perutninski izdelki (okvir‑
na vrednost: 1,809.000 SIT),
V. zamrznjeni izdelki (okvirna vrednost:
742.000 SIT),
VI. kruh in pekovski izdelki (okvirna vre‑
dnost: 2,635.000 SIT),
VII. peciva (okvirna vrednost: 1,158.000
SIT),
VIII. jajca (okvirna vrednost: 615.600
SIT),
IX. jušne zakuhe in testenine (okvirna
vrednost: 353.000 SIT),
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X. sveže in suho sadje ter zelenjava
(okvirna vrednost: 6,108.000 SIT),
XI. konzervirana živila in sokovi (okvirna
vrednost: 1,618.000 SIT),
XII. čaji (okvirna vrednost: 339.500
SIT),
XIII. osnovna živila in splošno prehram‑
beno blago (okvirna vrednost: 2,648.000
SIT).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2006 in/ali konec
31. 5. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plači‑
la ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimal‑
ni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajal‑
ca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po‑
trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposob‑
nosti: ponudniki morajo priložiti dokumente,
ki so razvidni iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna doka‑
zila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila: v razpisni doku‑
mentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponud‑
be: 20.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 4. 2006.
Cena: 15.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun
naročnika pri UJP št. 01285‑6000000173,
s pripisom »za razpisno dokumentacijo«
– pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 4. 2006 do
14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno, priso‑
tni so lahko vsi zainteresirani. Pripombe na
zapisnik bodo lahko dali le tisti predstavniki
ponudnikov, ki bodo pooblaščeni za zasto‑
panje ponudnika, za kar bodo predložili pi‑
sno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 4. 2006
ob 13. uri; Uprava Vrtca Pedenjped Novo
mesto, Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 6. 3. 2006.
Vrtec Pedenjped Novo mesto
Št. 14/2006
Ob‑6805/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vr‑
tec Ciciban Novo mesto, kontaktna oseba:
Olga Žagar Tratar, Ragovska ulica 18, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/371‑83‑19,
faks 07/371‑83‑27, elektronska pošta:
Olga.zagar‑tratar@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: Vrtec Ciciban Novo mesto, kon‑
taktna oseba: Plankar Mateja, Ragovska
ulica 18, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/371‑83‑11, faks 07/371‑83‑27, elektron‑
ska pošta: mateja.plankar@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Vrtec Ci‑
ciban Novo mesto, kontaktna oseba: Plan‑
kar Mateja, Ragovska ulica 18, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/371‑83‑11, faks
07/371‑83‑27, elektronska pošta: Mateja.
plankar@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega pra‑
va.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: na‑
kup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1JN/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna nabava prehrambnega blaga
po sklopih za leto 2006/07.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Vrtec Ciciban Novo mesto, Enota La‑
bod, Seidlova 33, 8000 Novo mesto;
– Vrtec Ciciban Novo mesto, Enota bibe,
Seidlova 40, 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 sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki:
4,500.000 SIT brez DDV;
II. sklop: meso in mesni izdelki: 5,100.000
SIT brez DDV;
III. sklop: perutnina in izdelki iz perutnine:
2,400.000 SIT brez DDV;
IV. sklop: sveže in zamrznjene ribe:
600.000 SIT brez DDV;
V. sklop: jajca: 350.000 SIT brez DDV;
VI. sklop: zamrznjeni izdelki: 1,000.000
SIT brez DDV;
VII. sklop: kruh, pekovski izdelki in peci‑
va: 4,000.000 SIT brez DDV;
VIII. sklop: jušne zakuhe in testenine:
310.000 SIT brez DDV;
IX. sklop: sveže in suho sadje ter zelen‑
java: 6,400.000 SIT brez DDV;
X. sklop: sadni sirupi in sokovi: 200.000
SIT brez DDV;
XI. sklop: splošno prehrambno blago in
osnovna živila: 3,400.000 SIT brez DDV;
XII. sklop: čaji: 300.000 SIT brez DDV;
XIII. sklop: konzervirana živila: 1,400.000
SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2006 in/ali konec
31. 5. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plači‑
la ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimal‑
ni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izva‑
jalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponud‑
nika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah‑
tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: obvezna dokazila so razvidna
iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazi‑
la: obvezna dokazila so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila
so razvidna iz razpisne dokumentacije.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila: obvezna dokazila so razvidna
iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponud‑
be: 20.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 4. 2006.
Cena: 15.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: razpisna doku‑
mentacija se plača pred dvigom razpisne
dokumentacije na podračun pri UJP Novo
mesto: 01285‑6030640048 s pripisom »za
razpisno dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 4. 2006 do
14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 4. 2006
ob 13 uri; zbornica Vrtca Ciciban, Ragovska
ulica 18, 8000 Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 6. 3. 2006.
Vrtec Ciciban Novo mesto
Št. 1100‑182/2006
Ob‑6827/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec
d.o.o., kontaktna oseba: Jože Dvorjak, Par‑
tizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec, Slo‑
venija, tel. 02/881‑20‑21, faks 02/881‑20‑40,
elektronska pošta: joze.dvorjak@jkp‑sg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec d.o.o., kontaktna oseba:
Dvorjak Jože, Partizanska pot 12, 2380 Slo‑
venj Gradec, Slovenija, tel. 02/881‑20‑21,
faks 02/881‑20‑40, elektronska pošta:
joze.dvorjak@jkp‑sg.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
kumentacijo: Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec d.o.o., kontaktna oseba:
Dvorjak Jože, Partizanska pot 12, 2380 Slo‑
venj Gradec, Slovenija, tel. 02/881‑20‑21,
faks 02/881‑20‑40, elektronska pošta:
joze.dvorjak@jkp‑sg.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba posla‑
ti ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno
komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.,
kontaktna oseba: Jože Dvorjak, Partizanska
pot 12, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/881‑20‑21, faks 02/881‑20‑40, elektron‑
ska pošta: joze.dvorjak@jkp‑sg.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: na‑
kup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN‑ 01D/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kombinirano tovorno vozilo s cisterno
za črpanje fekalij, prebijanjem in čiščenjem zamašenih kanalov.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Partizanska pot 12, Slo‑
venj Gradec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
kombiniranega tovornega vozila s cisterno
za črpanje fekalij, prebijanjem in čiščenjem
zamašenih kanalov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: dobava do 30. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bi‑
anco menica za resnost ponudbe v višini
5% pogodbene vrednosti, izjava banke o
garanciji za dobro izvedbo posla in odpravo
napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po‑
nudbena cena je fiksna, plačilo v skladu s
pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno na‑
ročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazi‑
la: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila: skladno z razpi‑
sno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila: skladno z razpisno dokumen‑
tacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev ome‑
jeno na določeno stroko: ne
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni doku‑
mentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 4. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo materialnih
stroškov na transakcijski račun pri SKB Ban‑
ki Slovenj Gradec št. 03175‑1000161873
oziroma na blagajni Javno komunalnega
podjetja Slovenj Gradec d.o.o., Partizanska
pot 12, Slovenj Gradec med 8. in 13. uro
vsak delovni dan s pripisom JN‑ 01D/2006
in identifikacijske številke za DDV.
Opraviti osebni prevzem oziroma
poslati pisni zahtevek na naslov: Jav‑
no komunalno podjetje Slovenj Gradec
d.o.o., Partizanska pot 12, 2380 Slovenj
Gradec, faks 02/881‑20‑40 ali e‑mail:
joze.dvorjak@jkp‑sg.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 4. 2006 do
12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. 7. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 4. 2006
ob 13. uri; Javno komunalno podjetje Slo‑
venj Gradec d.o.o., Partizanska pot 12, Slo‑
venj Gradec, v pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 6. 3. 2006.
Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec d.o.o.
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Ob‑6828/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum 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, Slovenija, tel. 07/391‑61‑00,
elektronska pošta: tajnistvo@sb‑nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
datne informacije: Splošna bolnišnica Novo
mesto, kontaktna oseba: Marija Puhek, univ.
dipl. inž., 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 doku‑
mentacijo: 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, elektron‑
ska 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: na‑
bavna‑sl@sb‑nm.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega pra‑
va.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: na‑
kup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16‑27/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova pralne linije v pralnici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj do‑
bave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 novo me‑
sto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop: št. I. – XVII.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: pred‑
met javnega naročila: prenova pralne linije
v pralnici.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja:
– zavarovanje za resnost ponudbe v vi‑
šini 3% ponudbene vrednosti brez DDV in z
rokom veljavnosti 90 dni od datuma določe‑
nega za dostavo ponudb,
– zavarovanje za dobro izvedbo pogod‑
benih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti brez DDV,
– zavarovanje za odpravo napak v ga‑
rancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 20%
avansa po prejemu pisnega potrdila proi‑
zvajalca, da je pogodbeno blago naročeno
(potrdilo predloži dobavitelj), razliko 80% od
skupne pogodbene vrednosti pa v 36 enakih
zaporednih brezobrestnih mesečnih obro‑
kih, pri čemer prvi obrok zapade v plačilo
v 30 dneh po datumu uradnega prejema
računa, ki bo izstavljen po obojestranskem
podpisu primopredajnega zapisnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajal‑
ca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po‑

trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposob‑
nosti: naročnik bo ugotavljal minimalno zah‑
tevano pravno‑statusno, ekonomsko in fi‑
nančno, ter tehnično usposobljenost in spo‑
sobnost ponudnikov na osnovi predloženih
dokumentov, podatkov in dokazil navedenih
v točkah III.2.1.1), III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. izjavo ponudnika, 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 ponudniku, ni
uveden postopek prisilne poravnave, likvida‑
cije 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 ponudb;
4. izjavo ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil ka‑
znovan v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima poravnane davke, pri‑
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov‑
ne 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 pre‑
dložitev ponudb;
2. BON‑2 ali potrdilo banke, ki vodi pri‑
javiteljev transakcijski račun, da le‑ta v pre‑
teklih 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. izjavo, da nudi naslednje plačilne pogo‑
je: 20% avansa po prejemu pisnega potrdila
proizvajalca, da je pogodbeno blago naroče‑
no (potrdilo predloži dobavitelj), razliko 80%
od skupne pogodbene vrednosti pa v 36 ena‑
kih zaporednih brezobrestnih mesečnih obro‑
kih, pri čemer prvi obrok zapade v plačilo v 30
dneh po datumu uradnega prejema računa,
ki bo izstavljen po obojestranskem podpisu
primopredajnega zapisnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
1. izjava, da ponujena oprema izpolnjuje
vse strokovne zahteve naročnika, navedene
v razpisni dokumentaciji;
2. tehnična dokumentacija na podlagi
katere bo naročnik preveril skladnost po‑
nujene opreme z naročnikovimi strokovnimi
zahtevami;
3. izjava, da zagotavlja 100% razpisanih
vrst in količin opreme opredeljene v projek‑
tu PZR;
4. izjava, da bo dostavil opremo ddp
Splošna bolnišnica Novo mesto – razlože‑
no in montirano v pralnico naročnika;
5. izjava, da bo zagotovil vse potrebne
podatke za izdelavo projektne dokumenta‑
cije in izvedbo gradbenih, obrtniških in in‑
stalacijskih del;
6. izjava, da bo ob podpisu pogodbe
predložil terminski plan dobave in montaže
opreme pralne linije;
7. izjavo, da zagotavlja dobavo, montažo
in zagon pralne linije v roku 270 dni od pod‑
pisa pogodbe;
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8. izjavo, da zagotavlja s strani proizva‑
jalca pooblaščen in usposobljen servis v
Republiki Sloveniji, ki ima pooblastilo za
pogodbeno vzdrževanje od proizvajalca
opreme;
9. izjavo, da zagotavlja odzivni čas ser‑
visa največ štiriindvajset (24) ur po prejemu
obvestila ter maksimalno 48 ur za dobavo
rezervnih delov in odpravo napak v garan‑
cijskem in pogarancijskem obdobju;
10. izjavo, da zagotavlja šolanje naroč‑
nikovega osebja za pravilno uporabo opre‑
me;
11. izjavo, da nudi najmanj 36 mesečno
garancijo za dobavljeno opremo;
12. izjavo, da zagotavlja dobavo rezerv‑
nih delov še najmanj deset (10) let po izteku
garancijskega roka;
13. da ima CE certifikate s katerimi do‑
kazuje varnost, kakovost in uporabnost po‑
nujene opreme;
14. izjava, da bo ob primopredaji opreme
predložil projekt izvedenih del, dokumenta‑
cijo vgrajene opreme, dokazila o opravljenih
meritvah opreme – prvi pregled opreme ter
navodila za varno delo in vzdrževanje opre‑
me v slovenskem jeziku;
15. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe brez DDV;
16. izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogod‑
benih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti brez DDV;
17. izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za odpravo napak v ga‑
rancijskem obdobju v višini 10% pogodbene
vrednosti brez DDV.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev ome‑
jeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT (8.333,33 SIT, 1.666,
66 SIT DDV).
Pogoji in način plačila: samo negotovin‑
sko na podračun pri upravi RS za javna pla‑
čila št. 01100‑6030278379, sklic na številko
16‑27/ 06.
Ponudnik mora dokazilo o plačilu raz‑
pisne dokumentacije poslati po faksu
07/332‑10‑95 na naslov naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 4. 2006 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 4. 2006
ob 10. uri; 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 primer‑
no: ne.

Stran

1824 /

Št.

26 / 10. 3. 2006

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 odpo‑
slano: 6. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 60‑645/06
Ob‑7009/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ko‑
munala Novo mesto d.o.o., kontaktna ose‑
ba: Bojan Kekec, dipl. inž. el., Podbevškova
ulica 12, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/393‑25‑76, faks 07/393‑25‑05, elektron‑
ska pošta: bojan.kekec@komunala‑nm.si,
internetni naslov: www.komunala‑nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: 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 pra‑
va.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: na‑
kup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 03/blago.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Novo mesto.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 40.11.10.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvi‑
doma 1.651.622 kWh/leto – VT in 1.983.578
kWh/leto – MT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT (priložena mora biti že
v ponudbi);
– bančna garancija za dobro izvedbo po‑
godbenih obveznosti v višini 5% pogodbene
vrednosti(priloži jo le izbrani ponudnik v roku
10 dni po podpisu pogodbe).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno na‑
ročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izva‑
jalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponu‑
dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah‑
tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem pristojnem organu,
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi take‑
ga kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
3. ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
oddajo ponudbe ni imel blokiranih poslovnih
računov in na dan oddaje ponudbe ni imel
dospelih neporavnanih obveznosti,
4. ponudnik ima poravnane davke in pri‑
spevke.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
Za izpolnjevanje pogoja iz točke 1.: izpi‑
sek iz sodne ali druge ustrezne evidence.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Za izpolnjevanje pogoja iz točke 2.: potr‑
dilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
Za izpolnjevanje pogoja iz točke 3: Obra‑
zec BON‑1, BON‑1/P ali BON‑2 iz katerega
je razvidno zadnje bilančno stanje ponudni‑
ka in da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred oddajo ponudbe ni imel blokiranih po‑
slovnih računov in na dan pred sestavitvijo
dokazila ni imel dospelih neporavnanih ob‑
veznosti. Obrazec mora biti aktualen (izka‑
zovati mora stanje tekočega ali preteklega
meseca).
Za izpolnjevanje pogoja iz točke 4: Po‑
trdilo pristojnega davčnega urada, na ob‑
močju katerega ima ponudnik svoj sedež,
da ima ponudnik poravnane vse davčne in
druge obveznosti do Republike Slovenije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev ome‑
jeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 3. 2005.
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 sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem 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 bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 3. 2006
ob 11. uri; Komunala Novo mesto, Podbev‑
škova 12, Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 1. 3. 2006.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob‑7012/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročni‑
ka: Snaga javno podjetje d.o.o., kontak‑
tna oseba: Darko Fras, Nasipna ulica 64,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/331‑35‑51,
faks
02/332‑76‑61,
elektronska
po‑
šta: jn@snaga‑mb.si, internetni naslov:
http://www.snaga‑mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: 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: kom‑
binacija prejšnjih.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dizelsko gorivo:
– avtomatska črpalna postaja z vso
potrebno opremo,

– dobava dizelskega goriva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nasipna ulica 64, Ma‑
ribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– avtomatska črpalna postaja z vso po‑
trebno opremo, rezervoarjem za gorivo min.
prostornine 20.000 litrov, programsko opre‑
mo ter drugo opremo,
– dizelsko gorivo v ocenjeni letni količini
ca. 480.000 litrov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skla‑
dno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plači‑
la ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze‑
ti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno doku‑
mentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajal‑
ca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po‑
trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposob‑
nosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazi‑
la: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila: skladno z razpi‑
sno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila: skladno z razpisno dokumen‑
tacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem jav‑
nem naročilu: Ur. l. RS, št. 11 z dne 3. 2.
2006.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
število 1.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni doku‑
mentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: JN 06/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 10. 4. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna doku‑
mentacija je brezplačna, pridobiti jo je mo‑
goče izključno z izpolnitvijo obrazca na
spletni strani http://www.snaga‑mb.si, okno:
javni razpisi.
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 sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzo‑
če pri odpiranju ponudb: pooblaščeni
predstavnik(‑i) ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 4. 2006
ob 13. uri, Snaga javno podjetje d.o.o., Na‑
sipna ulica 64, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 6. 3. 2006.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Ob‑7013/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kultu‑
ro, kontaktna oseba: Vilim Lovrinčič, Ma‑
istrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369‑59‑00, faks 01/369‑59‑01, elektron‑
ska pošta: gp.mk@gov.si, internetni naslov:
www.kultura.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
datne informacije: Praetor d.o.o., kontak‑
tna oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434‑93‑90, faks 01/434‑93‑91, elektron‑
ska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
kumentacijo: 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, elektron‑
ska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: na‑
kup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MK.IT‑2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup računalniške opreme – prenosnih
računalnikov, strežnikov, tiskalnikov in
UPS.
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:
30.21.33.00‑8; dodatni predmet, glavni be‑
sednjak: 30.26.20.00‑9; 30.23.32.30‑2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.33.00‑8.
2) Kratek opis: prenosni računalnik s
konzolo in monitorjem.
3) Obseg ali količina: 6 kosov.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.32.30‑2.
2) Kratek opis: mrežni tiskalnik.
3) Obseg ali količina: 3 kosi.
Sklop št.: 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.32.30‑2.
2) Kratek opis: zmogljiv mrežni tiskalnik.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št.: 4.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.32.30‑2.
2) Kratek opis: namizni tiskalnik.
3) Obseg ali količina: 15 kosov.
Sklop št.: 5.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.26.20.00‑9.
2) Kratek opis: strežnik.
3) Obseg ali količina: 3 kosi.

Sklop št.: 6.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.12.00‑9.
2) Kratek opis: UPS napajalnik.
3) Obseg ali količina: 2 kosa..
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop 1 – 6 prenosnih računalnikov s
konzolo in monitorjem,
Sklop 2 – 3 mrežni tiskalniki,
Sklop 3 – 1 zmogljiv mrežni tiskalnik,
Sklop 4 – 15 namiznih tiskalnikov,
Sklop 5 – 3 strežniki,
Sklop 6 – 2 UPS napajalnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plači‑
la ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
plača račun v roku 60 dni od prevzema bla‑
ga, šteto od dneva prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izva‑
jalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponu‑
dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah‑
tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravlja‑
nje dejavnosti, ki je predmet javnega na‑
ročila, 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 ob‑
sojen;
4. ponudnik je v preteklih treh letih (2003,
2004, 2005) ali v letošnjem letu za poljubne‑
ga naročnika (končnega kupca) opravil vsaj
tri uspešne dobave podobne opreme po‑
ljubne blagovne znamke (za podobno opre‑
mo šteje dobava vrste opreme kateregakoli
sklopa ali sklopov, pri čemer mora vrednost
posamezne reference znašati vsaj polovico
skupne ponudbene vrednosti z DDV);
5. ponudnik ima za vsak sklop opreme,
ki ga ponuja, s proizvajalcem oziroma princi‑
palom opreme, ki je predmet ponudbe, skle‑
njeno veljavno pogodbo oziroma dogovor za
prodajo in podporo;
6. za vsak ponujeni sklop: skladnost ponu‑
jene opreme s specifikacijo. Ponujena mora
biti celotna razpisana količina posameznega
sklopa. Vzdrževalni pogoji kot so zahtevani v
obrazcu A‑7 ponudba in predračun.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
Ad 1) izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence
Ad 2) izpisek iz sodne, upravne ali dru‑
ge ustrezne evidence. Če ponudnik takega
dovoljenja ne bo predložil bo naročnik štel,
da s podpisom ponudbe izjavlja, da ga za
opravljanje dejavnosti ne potrebuje ter da
izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje
dejavnosti
Ad 3) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazen‑
sko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
Ad 4) razvidno iz obrazca A‑4 prijava
(posebno dokazilo ni zahtevano),
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Ad 5) za vsak sklop kopija veljavne po‑
godbe s principalom oziroma proizvajalcem
oziroma listina, s katero je izkazana poslov‑
na povezava (dogovor o dobavi). Iz posa‑
mezne listine je lahko razvidno, da pokriva
več sklopov opreme,
Ad 6) razvidno iz obrazca A‑10 specifika‑
cije in A‑7 ponudba in predračun (posebno
dokazilo ni zahtevano). Ponudnik za vsak
ponujeni sklop predloži tehnično dokumen‑
tacijo oziroma prospekte.
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 doku‑
mentu določil naročnik: MK.IT‑2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 4. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna doku‑
mentacija je brezplačno na voljo na spletnih
straneh http://www.praetor.si (rubrika Javna
naročila).
Druga možnost pridobitve: pisni zahte‑
vek za pridobitev razpisne dokumentacije se
naslovi na Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 4. 2006 do 12. ure.
Ponudbe morajo do roka za predložitev pri‑
speti v vložišče naročnika na naslov: Re‑
publika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana (vložišče, pri‑
tličje).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 4. 2006
ob 12.30, Republika Slovenija, Ministrstvo
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zahtevke
za dodatna pojasnila je mogoče izključno
zastavljati preko v ta namen postavljene‑
ga informacijskega sistema na naslovu:
www.praetor.si (področje vprašanja in od‑
govori).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 4. 3. 2006.
Ministrstvo za kulturo
Ob‑7014/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Obči‑
na Postojna, kontaktna oseba: Zora Obreza,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, Sloveni‑
ja, tel. 05/728‑07‑84, faks 05/728‑07‑80, ele‑
ktronska pošta: zora.obreza@postojna.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: 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: na‑
kup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430‑17/2005.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za kegljišče
v Postojni.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Postojna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: do‑
bava in montaža opreme za štiristezno
kegljišče v Postojni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– predložena bančna garancija za re‑
snost ponudbe ali kavcijsko zavarovanje
pri zavarovalnici v višini 1 mio SIT,
– podpisana izjava banke o izdaji ban‑
čne garancije za dobro izvedbo prevzetih
obveznosti ali izjava zavarovalnice,
– menična izjava v primeru sodelova‑
nja s podizvajalci s priloženima dvema bi‑
anco podpisanima menicama in fotokopijo
kartona o deponiranih podpisih,
– podpisana izjava banke o izdaji ban‑
čne garancije za odpravo napak v garan‑
cijskem roku ali izjava zavarovalnice.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v
roku 30 dni od potrditve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora pre‑
vzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbe‑
nikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
1. da je registriran pri pristojnem držav‑
nem organu države, v kateri ima sedež:
Dokazilo: izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki so subjekt vpisa v
sodni register, za samostojne podjetnike,
posameznike pa priglasitev na davčnem
uradu.
2. da ima potrebno dovoljenje za opra‑
vljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje po‑
trebno.
Dokazilo: kopija dovoljenja pristojne‑
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, (obrtno dovoljenje za to
dejavnost) ali lastno izjavo v skladu s 44.
členom ZJN, da tako dovoljenje ni predpi‑
sano s posebnim zakonom.
3. da ni proti kandidatu uveden posto‑
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek oziroma drug so‑
roden postopek.
Dokazilo: potrdilo pristojnega državne‑
ga organa iz sodne ali druge evidence.
4. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
Dokazilo: izjavo ponudnika, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo (v
skladu s 44. členom ZJN‑1‑A),
– da zaradi takega kaznivega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazilo: izpis iz kazenske evidence
Ministrstva za pravosodje (datum potrdila
ne sme biti starejši od 60 dni),
5. da ponudnik izpolnjuje pogoj iz 28.
člena Zakona o preprečevanju korupcije
(Ur. l. RS, št. 2/04), da noben imetnik po‑
slovnega deleža, delnic, oziroma drugih
pravic, na podlagi katerih bi bil udeležen
pri upravljanju oziroma kapitalu poslovne‑
ga subjekta (ponudnika) v višini več kot
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20%, ni funkcionar oziroma njegov družin‑
ski član, v skladu z 2. členom ZPKor.
Dokazilo: izjava ponudnika pod materi‑
alno in kazensko odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne spo‑
sobnosti – obvezna dokazila:
6. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne državne ali lokalne daja‑
tve, v skladu s predpisi države ali lokalne
skupnosti, v kateri ima sedež, oziroma kan‑
didat, ki ima sedež v tujini, da je poravnal v
RS tiste davke in prispevke, ki bi jih moral
poravnati.
Dokazilo: potrdilo DURS oziroma pri‑
stojnega državnega davčnega organa lo‑
kalne skupnosti v kateri ima kandidat sedež
ali potrdilo pristojnega organa v RS.
7. da je finančno in poslovno sposo‑
ben.
Pogoj je, da kandidatov žiro račun v za‑
dnjih 6 mesecih ni bil blokiran.
Dokazilo: obrazec BON 1/P za gospo‑
darske družbe, oziroma BON 1/SP in ustre‑
zno potrdilo banke o plačilni sposobnosti
ponudnika za samostojne podjetnike.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
8. izjava o sposobnosti za izvedbo po‑
sla
9. navedba izvedenih sorodnih projektov
in priporočila naročnikov navesti in priložiti
najmanj dve potrjeni priporočili s strani na‑
ročnikov ki potrjujeta, da je ponudnik v za‑
dnjih treh letih pred objavo razpisa opravil
dobavo in montažo opreme za kegljišče
vrednosti vsaj 10 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je do‑
kumentu določil naročnik: 430‑17/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumenta‑
cije: pridobiti ju je mogoče do: 13. 4. 2006,
cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno doku‑
mentacijo je mogoče pridobiti po predhodni
najavi na tel. 05/728‑07‑84 (Zora Obreza),
ponudnik pred dvigom razpisne dokumen‑
tacije plača naročniku nadomestilo za ma‑
terialne stroške, ki znašajo 10.000 SIT (v
ceno je vključen DDV). Nakazilo se izve‑
de na račun 01294‑0100016345, Občina
Postojna s pripisom – oprema kegljišče
– ponovno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 4. 2006 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za so‑
delovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem 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: 13. 4. 2006
ob 11., v sejni sobi Kulturnega doma Po‑
stojna, Gregorčičev drevored 1 (vhod s
Prešernove ul.), 6230 Postojna.
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 od‑
poslano: 6. 3. 2006.
Občina Postojna

Gradnje
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Ob‑6544/06

Obvestilo
Naročnik Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, obve‑
šča, da v javnem razpisu za »Dodelitev spo‑
sobnosti za izvedbo nujnih del za ustalitev
in preprečitev širjenja plazu ter vzdrževanje
izvedenih ukrepov na vplivnih območjih pla‑
zov velikega obsega«, objavljenega v Ura‑
dnem listu RS, št. 13 z dne 10. 2. 2006,
Ob‑3101/06, zahteve in formalnosti niso
bile opredeljene tako natančno, da bi bilo
mogoče priznati sposobnost ustreznih prija‑
viteljev. Zato je naročnik sprejel odločitev o
razveljavitvi javnega naročila v celoti.
Agencija Republike Slovenije za okolje
Ob‑6506/06
Popravek
V javnem razpisu za priznanje usposo‑
bljenosti za odstranitve, graditev in rekon‑
strukcije objektov (injektiranje vezi, uporaba
specialnih materialov), namenjenih popotre‑
sni obnovi po potresu dne 12. 7. 2004, ki
obsega: rušitvena, gradbena, montažna,
obrtniška, instalacijska dela, s tehničnim
pregledom in pridobitvijo uporabnega do‑
voljenja po sistemu » funkcionalni ključ v
roke«; za obdobje treh let, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 13 z dne 10. 2. 2006,
Ob‑3110/06 se popravijo naslednje točke:
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: iz
opisa javnega naročila se črta besedilo: “po
sistemu “funkcionalni ključ v roke”.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izva‑
jalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponu‑
dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah‑
tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti.
Spremeni se pogoj št. 7 in se glasi: ponu‑
jeni odgovorni vodje del morajo izpolnjevati
pogoje za odgovornega vodjo del, skladno
s 77. členom ZGO.
Druge določbe razpisne dokumentacije
ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob‑6545/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Me‑
stna občina Kranj, kontaktna oseba: Miro
Frlič, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/23‑73‑139, faks 04/23‑73‑107, elek‑
tronska pošta: mirko.frlic@kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35101‑0384/2005‑46/08.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja poslovilnega objekta na pokopališču v Bitnjah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zgornje Bitnje.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 70 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10,000.000 SIT z veljavnostjo naj‑
manj do 9. 6. 2006 (vzorec 1),
2. izjava banke, da bo ponudniku izda‑
la garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vredno‑
sti s trajanjem garancije 60 dni od poteka
roka za dokončanje del, in jo bo predložil
najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe
(vzorec 2),
3. izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in
jo bo predložil ob prevzemu del; veljavnost
garancije mora biti še en dan po izteku ga‑
rancijskega roka (vzorec 4).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po uradnem prejemu računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajal‑
ca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po‑
trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposob‑
nosti: poleg garancij iz točke III.1.1) Obvezni
depoziti in jamstva, mora ponudnik predložiti
naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
1. dokaz o veljavni registraciji – izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence (dokazilo
ne sme biti starejše od 2 mesecev od datu‑
ma oddaje ponudbe),
2. kopija dovoljenja za opravljanje de‑
javnosti, če je na podlagi posebnega zako‑
na dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence ali iz‑
java, da za njegovo dejavnost takšno dovo‑
ljenje ni potrebno,
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (dokazilo ne sme biti starejše od 2
mesecev od datuma oddaje ponudbe),
4. kopija zavarovalne police o zavarova‑
ni odgovornosti za škodo, ki bi utegnila na‑
stati investitorjem in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem dejavnosti v skladu s 33. čle‑
nom Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS,
št. 110/02, 47/04, 102/04, 14/05),
5. izpolnjeno priloženo izjavo, da po‑
nudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz
predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju
in delovnih pogojih, veljavnih v RS.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
6. dokazilo o ekonomsko‑finančni spo‑
sobnosti: ponudnik mora imeti v preteklem
letu prihodke najmanj v višini dvakratne po‑
nudnikove vrednosti tega javnega naročila,
v preteklih 6 mesecih pa ne sme imeti bloki‑
ranega računa ‑ dokazilo obrazca BON 1 in
BON 2 ali za samostojne podjetnike zadnja
odločba o odmeri davka in poročilo banke,
da račun ni bil blokiran (dokazila ne smejo
biti starejša od 2 mesecev od datuma odda‑
je ponudbe),
7. poročilo pooblaščenega revizorja, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravna‑
ne vse svoje zapadle obveznosti do dobavi‑
teljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
8. dokazilo o tehnični in kadrovski spo‑
sobnosti: ponudnik mora imeti vsaj tri refe‑
rence za gradnje v zadnjih 5 letih v enaki ali
višji vrednosti, s potrdili o dobro opravljenem
delu z vrednostmi in datumi izvedbe,
9. dokazilo, da razpolaga z zadostni‑
mi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivost‑
mi: ponudnik mora imeti najmanj 10 za
nedoločen čas zaposlenih ljudi – dokazi‑
lo izpolnjena tabela, priložiti pogodbo o
stalni zaposlitvi odgovornega vodja del, ki
mora izpolnjevati zahteve Zakona o gra‑
ditvi objektiv (Ur. l. RS, št. 110/02, 47/04,
102/04, 14/05); ponudnik mora biti lastnik
vsaj enega kamiona, enega bagra ali ro‑
vokopača, enega vibracijskega valjarja in
enega pisarniško‑skladiščnega kontejnerja
– dokazilo izpolnjena tabela,
10. izpolnjeno priloženo izjavo o spreje‑
manju pogojev razpisne dokumentacije in o
tem, da podatki niso zavajajoči,
11. izpolnjen obrazec o predvidenih po‑
dizvajalcih,
12. izpolnjen vzorec pogodbe, ponudnik
mora parafirati vsako stran pogodbe pose‑
bej in pogodbo podpisati in žigosati.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. rok izvedbe,
3. garancijska doba,
4. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni doku‑
mentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 3. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podra‑
čun enotnega zakladniškega računa št.
01252‑0100006472, sklic na številko odobri‑
tve: 18 75515‑7130996‑46080006 pri čemer
mora biti naveden tudi namen plačila: plačilo
razpisne dokumentacije za gradnjo poslovil‑
nega objekta na pokopališču v Bitnjah.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 3. 2006 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 9. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3. 2006
ob 12. uri, Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, soba št. 9.
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 primer‑
no: 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 odpo‑
slano: 28. 2. 2006.
Mestna občina Kranj
Št. 00104
Ob‑6546/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Jav‑
no podjetje »Okolje« Piran, d.o.o., kontak‑
tna oseba: Irena Koritnik, Fornače 33, 6330
Piran, Slovenija, tel. 05/61‑75‑032, faks
05/61‑75‑015, elektronska pošta: irena.ko‑
ritnik @ okoljepiran.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba posla‑
ti ponudbe/prijave za sodelovanje:isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani na‑
ročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN‑IS‑2/2006.
II.1.6) Opis/ predmet javnega naročila:
izgradnja večstanovanjskega objekta
nad garažno hišo Arze v Piranu – nadzidava.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Piran.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 10. 3. 2006 in konec
25. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ban‑
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% orientacijske vrednosti del. Dodatni po‑
goji v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze‑
ti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem na‑
stopanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajal‑
ca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po‑
trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposob‑
nosti: ponudnik mora izpolnjevati pogoje za
priznanje sposobnosti iz 42. in 42.a člena
Zakona o javnih naročilih, kot jih bo naročnik
navedel v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evi‑
dence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ni ponudnik vpisan v kazensko evidenco;
– dodatni pogoji v razpisni dokumenta‑
ciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada, da je porav‑
nal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež;
– da je ekonomsko in finančno sposoben
izvesti investicijo;
– dodatni pogoji v razpisni dokumenta‑
ciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
– dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ni zoper ponudnika uveden ali za‑
čet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek, po‑
sledica katerega je prenehanje ponudniko‑
vega poslovanja;
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– dodatni pogoji v razpisni dokumenta‑
ciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev ome‑
jeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: da.
IV.1) Vrsta postopka:odprti.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merila navedena v razpisni dokumen‑
taciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 3. 2006.
Kandidat lahko s priporočeno pošiljko
ali po elektronski pošti zahteva pojasnila
razpisne dokumentacije do vključno 6. 4.
2006 oziroma v skladu z Zakonom o javnih
naročilih.
Cena: 50.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z nakazilom na
TRR Javnega podjetja Okolje Piran d.o.o.
št. 10100‑0032414679 pri Banki Koper,
sklic na številko 00‑1301, s pripisom »Za
razpisno dokumentacijo – večstanovanjski
objekt Arze«.
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 sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb
so lahko prisotne osebe, ki so poobla‑
ščene s strani ponudnika in na javnem
odpiranju predložijo pisno pooblastilo skla‑
dno obrazcem iz razpisne dokumentacije
naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4. 2006
ob 13. uri; na sedežu naročnika: Javno pod‑
jetje Okolje Piran d.o.o., Fornače 33, Piran
– sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
dodatno javno naročilo ni predvideno.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
sedežu naročnika od dneva objave razpisa
javnega naročila vsak delovnik med 11. in
15. uro.
Ponudniki morajo oddati ponudbe v za‑
pečateni ovojnici na kateri mora biti prile‑
pljen obrazec prijave, ki je sestavni del raz‑
pisne dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 2. 3. 2006.
Javno podjetje »Okolje« Piran, d.o.o.
Št. 31/1‑2006
Ob‑6687/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna
oseba: Branko Kumer, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478‑42‑72, faks
01/478‑43‑28.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: Šolski center Ptuj, kontaktna
oseba: Branko Kumer, Volkmerjeva C 19,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/121‑77‑00, faks
02/787‑17‑11.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
kumentacijo: Šolski center Ptuj, kontaktna
oseba: Branko Kumer, Volkmerjeva c. 19,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/787‑17‑00, faks
02/787‑71‑11.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Šolski cen‑
ter Ptuj, kontaktna oseba: Branko Kumer,
Volkmerjeva c 19, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/787‑17‑00, faks 02/787‑17‑11.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: 1/JN – učni center – Vi‑
čava.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova in rekonstrukcija Učnega centra Vičava.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– gradbena in obrtniška dela, vključno z
rušitvenimi deli,
– elektroinstalacijska dela, s pripadajočo
opremo in napravami,
– strojna instalacijska dela s pripadajočo
strojno opremo,
– pripadajoča dela ureditve okolja,
– in oprema učnega centra.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v raz‑
pisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naro‑
čilo oddano: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajal‑
ca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po‑
trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposob‑
nosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna doka‑
zila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila: v razpisni doku‑
mentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem jav‑
nem naročilu: Ur. l. RS, št. 12 z dne 20. 1.
2006, Ob‑997/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 4. 2006, cena:
50.000 SIT pred dvigom dokumentacije.
Pogoji in način plačila: transakcijski ra‑
čun Šolski center Ptuj 01100‑6030704209.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 4. 2006, do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 7. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 4. 2006
ob 13. uri; Šolski center Ptuj, Volkmerjeva c.
19, 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.4) Dodatne informacije: Šolski cen‑
ter Ptuj, kontaktna oseba: Branko Kumer,
Volkmerjeva c. 19, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/787‑17‑00, faks 02/787‑71‑11.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 2. 3. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 358
Ob‑6713/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ni‑
grad, Javno komunalno podjetje d.d., kon‑
taktni osebi: Majda Dolenc, Edo Redžič, Za‑
grebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45‑00‑300, faks 02/45‑00‑360, elek‑
tronska pošta: Majda.Dolenc@nigrad.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: 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: gra‑
dnja.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja nadstrešnice v kompleksu objektov Komunalne baze Nigrad na Zagrebški
cesti 30, v Mariboru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zagrebška cesta 30,
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skla‑
du z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: v skladu s ponudbo izvajalca.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponud‑
be,
– bančna garancija za dobro izvedbo po‑
godbenih del,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po izvedbi ter prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna doka‑
zila: obvezna dokazila: potrdilo o registraciji,
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, potr‑
dilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije, vse kot izhaja iz razpisne doku‑
mentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila
– BON 1 in BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila: obvezna dokazila: izjava po‑
nudnika o izpolnjevanju zahtev v skladu z
razpisom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev ome‑
jeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko naj‑
ugodnejša ponudba glede na spodaj nave‑
dena merila:
1. ponudbena cena – 80%,
2. reference ponudnika – 10%,
3. rok izvedbe – 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče prido‑
biti do 12. 4. 2006, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika št.
04515‑0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 12. 4. 2006 do 8. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: veljavnost ponudbe do 13. 5.
2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija in predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo 12. 4. 2006 ob 9. uri v poslovnih
prostorih družbe Nigrad d.d., na Zagrebški
cesti 30, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 2. 3. 2006.
Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d.
Ob‑6771/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Re‑
publika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Ire‑
na Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slo‑
venija, tel. 01/478‑80‑02, faks 01/478‑80‑36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, in‑
ternetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani na‑
ročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preplastitev glavne ceste G2‑111/0238
Koper – (Ruda) Izola.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj do‑
bave ali izvedbe: odsek 0238 cesta G2‑111
Koper‑Ruda (Izola).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.41‑9.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ban‑
čna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plači‑
la ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze‑
ti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno

naročilo oddano: pogodba o skupnem na‑
stopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evi‑
dence, iz katerega je razvidno, da je ponu‑
dnik pri pristojnem sodišču ali drugem or‑
ganu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, 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 podku‑
povanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek pri‑
silne poravnave, stečajni postopek, likvida‑
cijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudni‑
kovega poslovanja ali katerikoli drug posto‑
pek podoben navedenim postopkom, skla‑
dno 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 pri‑
stojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi drža‑
ve, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste da‑
jatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvi‑
dnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita),
– poravnane zapadle obveznosti ponu‑
dnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in po‑
sebnih tehničnih pogojih in tehničnih speci‑
fikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehnič‑
nimi 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 sloven‑
ščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
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(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slo‑
venskega jezika),
– reference (dokazilo: potrdila o refe‑
renčnem delu),
– zagotovljena mora biti notranja kon‑
trola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazi‑
lo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse zapadle pogodbene obvezno‑
sti do naročnika. Zoper ponudnika s strani
naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ni bila unovčena ga‑
rancija za dobro izvedbo pogodbenih ob‑
veznosti ali garancija za odpravo napak
v garancijskem roku. V obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila naroč‑
nik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih
navedb v ponudnikovih ponudbah. V ob‑
dobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ponudniku ni bila na katerikoli na‑
čin 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 dokumenta‑
cija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 3. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko pre‑
vzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stro‑
ški 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: 30. 3. 2006 do 9. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 3. 2006
ob 10. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vre‑
dnost naročila (skupaj z DDV) je 47,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 2. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob‑6772/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Re‑
publika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Ire‑
na Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slo‑
venija, tel. 01/478‑80‑02, faks 01/478‑80‑36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, in‑
ternetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani na‑
ročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naroči‑
la: gradbena dela za preplastitev ceste
RT‑913 Postojna–Predjama.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj do‑
bave ali izvedbe: odsek 6105 cesta RT‑913
Postojna – motel Erazem.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.41‑9.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 200 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plači‑
la ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze‑
ti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem na‑
stopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evi‑
dence, iz katerega je razvidno, da je ponu‑
dnik pri pristojnem sodišču ali drugem or‑
ganu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, 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 podku‑
povanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek pri‑
silne poravnave, stečajni postopek, likvida‑
cijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudni‑
kovega poslovanja ali katerikoli drug posto‑
pek podoben navedenim postopkom, skla‑
dno 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 pri‑
stojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi drža‑
ve, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste da‑
jatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
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njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvi‑
dnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita),
– poravnane zapadle obveznosti ponu‑
dnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in po‑
sebnih tehničnih pogojih in tehničnih speci‑
fikacijah za javne ceste (dokazila: Izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehnič‑
nimi 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 sloven‑
ščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slo‑
venskega jezika),
– reference (dokazilo: potrdila o refe‑
renčnem delu),
– zagotovljena mora biti notranja kon‑
trola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazi‑
lo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse zapadle pogodbene obvezno‑
sti do naročnika. Zoper ponudnika s strani
naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ni bila unovčena ga‑
rancija za dobro izvedbo pogodbenih ob‑
veznosti ali garancija za odpravo napak
v garancijskem roku. V obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila naroč‑
nik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih
navedb v ponudnikovih ponudbah. V ob‑
dobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ponudniku ni bila na katerikoli na‑
čin 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 dokumenta‑
cija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 3. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko pre‑
vzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stro‑
ški 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: 30. 3. 2006 do
10. ure, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 3. 2006
ob 11. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vre‑
dnost naročila (skupaj z DDV) je 89,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 2. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob‑6773/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Re‑
publika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Ire‑
na Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slo‑
venija, tel. 01/478‑80‑02, faks 01/478‑80‑36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, in‑
ternetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani na‑
ročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadomestna gradnja brvi za kolesarje
čez Savo dolinko na DKP 910200, odsek
Bled–Lesce.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj do‑
bave ali izvedbe: hitre, glavne in regionalne
ceste v RS.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ban‑
čna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plači‑
la ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze‑
ti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem na‑
stopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evi‑
dence, iz katerega je razvidno, da je ponu‑
dnik pri pristojnem sodišču ali drugem or‑
ganu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
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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 podku‑
povanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek pri‑
silne poravnave, stečajni postopek, likvida‑
cijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudni‑
kovega poslovanja ali katerikoli drug posto‑
pek podoben navedenim postopkom, skla‑
dno 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 pri‑
stojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi drža‑
ve, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste da‑
jatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvi‑
dnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita),
– poravnane zapadle obveznosti ponu‑
dnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in po‑
sebnih tehničnih pogojih in tehničnih speci‑
fikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehnič‑
nimi 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 sloven‑
ščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slo‑
venskega jezika),
– reference (dokazilo: potrdila o refe‑
renčnem delu),
– zagotovljena mora biti notranja kon‑
trola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazi‑
lo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpol‑
nil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naroč‑

nika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavaja‑
jočih ali neresničnih navedb v ponudniko‑
vih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokov‑
na napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s pred‑
metom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 3. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko pre‑
vzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stro‑
ški 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: 30. 3. 2006 do 11. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 3. 2006
ob 12. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vre‑
dnost naročila (skupaj z DDV) je 49,500.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija za ceste
Ob‑6774/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Re‑
publika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Ire‑
na Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slo‑
venija, tel. 01/478‑80‑02, faks 01/478‑80‑36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, in‑
ternetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani na‑
ročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preplastitev regionalne ceste R3‑621/1412
Kalce–Col.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj do‑
bave ali izvedbe: odsek 1412 cesta R3‑621
Kalce–Col.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.41‑9.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ban‑
čna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plači‑
la ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze‑
ti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem na‑
stopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evi‑
dence, iz katerega je razvidno, da je ponu‑
dnik pri pristojnem sodišču ali drugem or‑
ganu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, 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 podku‑
povanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek pri‑
silne poravnave, stečajni postopek, likvida‑
cijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudni‑
kovega poslovanja ali katerikoli drug posto‑
pek podoben navedenim postopkom, skla‑
dno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge ustre‑
zne evidence, iz katerega je razvidno, da ima
ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (do‑
kazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi po‑
sebnega zakona dovoljenje potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pri‑
stojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi drža‑
ve, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste da‑
jatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih).
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvi‑
dnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita),
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– poravnane zapadle obveznosti ponu‑
dnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in po‑
sebnih tehničnih pogojih in tehničnih speci‑
fikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehnič‑
nimi 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 sloven‑
ščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slo‑
venskega jezika),
– reference (dokazilo: potrdila o refe‑
renčnem delu),
– zagotovljena mora biti notranja kon‑
trola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazi‑
lo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse zapadle pogodbene obvezno‑
sti do naročnika. Zoper ponudnika s strani
naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ni bila unovčena ga‑
rancija za dobro izvedbo pogodbenih ob‑
veznosti ali garancija za odpravo napak
v garancijskem roku. V obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila naroč‑
nik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih
navedb v ponudnikovih ponudbah. V ob‑
dobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ponudniku ni bila na katerikoli na‑
čin 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 dokumenta‑
cija naročnika)
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 3. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko pre‑
vzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stro‑
ški 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: 30. 3. 2006 do 8. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za prome
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 3. 2006
ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vre‑
dnost naročila (skupaj z DDV) je 65,800.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 2. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob‑6775/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Re‑
publika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Ire‑
na Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slo‑
venija, tel. 01/478‑80‑02, faks 01/478‑80‑36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, in‑
ternetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani na‑
ročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija ceste sp. Brnik–Zg. Brnik: III. etapa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj do‑
bave ali izvedbe: odsek 1143 cesta R3‑639
Sp. Brnik–Cerklje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20‑6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 7. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ban‑
čna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plači‑
la ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze‑
ti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem na‑
stopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evi‑
dence, iz katerega je razvidno, da je ponu‑
dnik pri pristojnem sodišču ali drugem or‑
ganu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, 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 podku‑
povanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek pri‑
silne poravnave, stečajni postopek, likvida‑
cijski postopek ali drug postopek katerega

posledica ali namen je prenehanje ponudni‑
kovega poslovanja ali katerikoli drug posto‑
pek podoben navedenim postopkom, skla‑
dno 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 pri‑
stojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi drža‑
ve, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste da‑
jatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvi‑
dnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita),
– poravnane zapadle obveznosti ponu‑
dnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in po‑
sebnih tehničnih pogojih in tehničnih speci‑
fikacijah za javne ceste (dokazila: Izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehnič‑
nimi 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 sloven‑
ščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slo‑
venskega jezika),
– reference (dokazilo: potrdila o refe‑
renčnem delu),
– zagotovljena mora biti notranja kon‑
trola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazi‑
lo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpol‑
nil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naroč‑
nika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavaja‑
jočih ali neresničnih navedb v ponudniko‑
vih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokov‑
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na napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s pred‑
metom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko pre‑
vzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stro‑
ški 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: 6. 4. 2006 do 8. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 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: ocenje‑
na vrednost naročila (skupaj z DDV) je
444,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob‑6776/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Re‑
publika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba:
Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Slovenija,
tel. 01/478‑80‑02, faks 01/478‑80‑36, elek‑
tronska pošta: irena.skubic@gov.si, interne‑
tni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani na‑
ročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naroči
la: ureditev ceste Klančar–Podlubnik:
II. etapa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj do‑
bave ali izvedbe: odsek 1076 cesta R2‑403
Češnjica–Škofja Loka.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20‑6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 7. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ban‑
čna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plači‑
la ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze‑
ti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem na‑
stopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evi‑
dence, iz katerega je razvidno, da je ponu‑
dnik pri pristojnem sodišču ali drugem or‑
ganu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, 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 podku‑
povanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek pri‑
silne poravnave, stečajni postopek, likvida‑
cijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudni‑
kovega poslovanja ali katerikoli drug posto‑
pek podoben navedenim postopkom, skla‑
dno 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 pri‑
stojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi drža‑
ve, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste da‑
jatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvi‑
dnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita),
– poravnane zapadle obveznosti ponu‑
dnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
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izpolniti zahteve, določene v splošnih in po‑
sebnih tehničnih pogojih in tehničnih speci‑
fikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehnič‑
nimi 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 sloven‑
ščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slo‑
venskega jezika),
– reference (dokazilo: potrdila o refe‑
renčnem delu),
– zagotovljena mora biti notranja kon‑
trola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazi‑
lo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil
vse zapadle pogodbene obveznosti do na‑
ročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v
obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega na‑
ročila ni bila unovčena garancija za dobro iz‑
vedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za
odpravo napak v garancijskem roku. V obdo‑
bju zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih
navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način doka‑
zana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene,
nestrokovna izvedba…) na področju poveza‑
nem s predmetom javnega naročila (dokazila:
evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko pre‑
vzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stro‑
ški 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: 6. 4. 2006 do 9. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 4. 2006
ob 10. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ai je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ai se javno naročilo nanaša na pro‑
jekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vre‑
dnost naročila (skupaj z DDV) je 480,00.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Re‑
publika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Ire‑
na Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slo‑
venija, tel. 01/478‑80‑02, faks 01/478‑80‑36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, in‑
ternetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani na‑
ročnika
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6)
Opis/predmet
javnega
naročila: ureditev križišča KIK na Fužinah
v Kamniku.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj do‑
bave ali izvedbe: odsek 1424 cesta R1‑225
Kamnik (Mekinje).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.29‑9.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ban‑
čna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plači‑
la ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze‑
ti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem na‑
stopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evi‑
dence, iz katerega je razvidno, da je po‑
nudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je pred‑
met naročila.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, 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 podku‑
povanjem.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek pri‑
silne poravnave, stečajni postopek, likvida‑
cijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudni‑
kovega poslovanja ali katerikoli drug posto‑
pek podoben navedenim postopkom, skla‑
dno s predpisi države v kateri ima sedež.
Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustre‑
zne evidence, iz katerega je razvidno, da
ima ponudnik potrebno dovoljenje za opra‑
vljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na‑
ročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
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na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristoj‑
ni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi dr‑
žave, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste da‑
jatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
Povprečni letni prihodek ponudnika v ob‑
dobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih).
Transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu).
Lastna likvidna sredstva ponudnika v vi‑
šini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvi‑
dnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita).
Poravnane zapadle obveznosti ponudni‑
ka do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
Ponudnik mora zagotoviti tehnične zmo‑
gljivosti (oprema in mehanizacija) ter izpolniti
zahteve, določene v splošnih in posebnih teh‑
ničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za
javne ceste (dokazila: izjava o seznanjenosti s
tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami
za javne ceste; Izjava o zagotovljenih tehnič‑
nih 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 slo‑
venščine, ki bosta prisotna pri izvajanju na‑
ročila (dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju
slovenskega jezika).
Reference (dokazilo: potrdila o referenč‑
nem delu).
Zagotovljena mora biti notranja kontro‑
la kvalitete pri izvajanju naročila (dokazi‑
lo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete).
Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpol‑
nil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naroč‑
nika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavaja‑
jočih ali neresničnih navedb v ponudniko‑
vih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokov‑
na napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba, …) na področju povezanem s pred‑
metom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 4. 2006.

Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko pre‑
vzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stro‑
ški 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: 6. 4. 2006 do 10. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 4. 2006
ob 11. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vre‑
dnost naročila (skupaj z DDV) je 80,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006:
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob‑6778/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Re‑
publika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Ire‑
na Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slo‑
venija, tel. 01/478‑80‑02, faks 01/478‑80‑36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, in‑
ternetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani na‑
ročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja nadomestnega mostu čez Voglajno v Gorici pri Slivnici na R2‑423/1281 z
rekonstrukcijo ceste in izgradnjo krožišča.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj do‑
bave ali izvedbe: odsek 1281 cesta R2‑423
Črnolica‑Lesično.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11.14‑4.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 300 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ban‑
čna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plači‑
la ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze‑
ti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem na‑
stopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evi‑
dence, iz katerega je razvidno, da je po‑
nudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je pred‑
met naročila.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, 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 podku‑
povanjem.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek pri‑
silne poravnave, stečajni postopek, likvida‑
cijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudni‑
kovega poslovanja ali katerikoli drug posto‑
pek podoben navedenim postopkom, skla‑
dno s predpisi države v kateri ima sedež.
Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustre‑
zne evidence, iz katerega je razvidno, da
ima ponudnik potrebno dovoljenje za opra‑
vljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na‑
ročila (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 pristoj‑
ni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi dr‑
žave, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste da‑
jatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
Povprečni letni prihodek ponudnika v ob‑
dobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih).
Transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu).
Lastna likvidna sredstva ponudnika v vi‑
šini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvi‑
dnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita).
Poravnane zapadle obveznosti ponudni‑
ka do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
Ponudnik mora zagotoviti tehnične zmo‑
gljivosti (oprema in mehanizacija) ter izpolni‑
ti zahteve, določene v splošnih in posebnih
tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah
za javne ceste (dokazila: izjava o sezna‑
njenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi
specifikacijami za javne ceste; Izjava o za‑
gotovljenih tehničnih zmogljivostih za izved‑
bo naročila).
Zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju).

Ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slo‑
venščine, ki bosta prisotna pri izvajanju na‑
ročila (dokazilo: Izjava o zaposlitvi in znanju
slovenskega jezika).
Reference (dokazilo: potrdila o referenč‑
nem delu).
Zagotovljena mora biti notranja kontro‑
la kvalitete pri izvajanju naročila (dokazi‑
lo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete).
Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno iz‑
polnil vse zapadle pogodbene obvezno‑
sti do naročnika. Zoper ponudnika s strani
naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ni bila unovčena ga‑
rancija za dobro izvedbo pogodbenih ob‑
veznosti ali garancija za odpravo napak
v garancijskem roku. V obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila naroč‑
nik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih
navedb v ponudnikovih ponudbah. V ob‑
dobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ponudniku ni bila na katerikoli na‑
čin 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 dokumenta‑
cija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko pre‑
vzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stro‑
ški 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: 6. 4. 2006 do 11. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 4. 2006
ob 12. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenje‑
na vrednost naročila (skupaj z DDV) je
170,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob‑6794/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročni‑
ka: Občina Hoče‑Slivnica, kontaktna
oseba: Irma Bračko, Pohorska c. 15,
2311 Hoče, Slovenija, tel. 02/616‑53‑20,
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faks 02/616‑53‑30, elektronska pošta:
irma.bracko@hoce‑slivnica.si,
internetni
naslov: www.hoce‑slivnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati po‑
nudbe/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: 01‑03/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dozidava vrtca v Slivnici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj do‑
bave ali izvedbe: vrtec ob Osnovni šoli Fran‑
ca Lešnika‑Vuka, na Mariborski c. 13a.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgra‑
dnja pritličnega prizidka v velikosti 13,20 m x
12,10 m, v katerem bodo urejeni prostori za
predšolsko vzgojo 1. starostnega obdobja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 4. 5. 2006, konec 31. 10.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ban‑
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT; bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
od uradnega prejema situacij do višine 90%
vrednosti, zadnjih 10% pogodbene vredno‑
sti se izplača po izvršenih delih in prevzemu
objekta.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno na‑
ročilo oddano: predložitev pravnega akta o
skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajal‑
ca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po‑
trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposob‑
nosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna doka‑
zila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila: v razpisni doku‑
mentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 80%,
2. reference – 10%,
3. usposobljenost strokovnega kadra
– 5%,
4. oprema izvajalca – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 01‑03/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 10. 4. 2006, cena:
18.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: nakazilo na tran‑
sakcijski račun občine 01360‑0100009425.
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 sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predloženimi pisnimi pooblastili; predstav‑
niki naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 4. 2006
ob 12.30, sejna soba Občine Hoče‑Slivnica,
Pohorska c. 15, Hoče.
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: razpisno do‑
kumentacijo lahko ponudniki dvignejo na se‑
dežu Občine Hoče‑Slivnica v času uradnih
ur in sicer: v ponedeljek od 8. do 12. ure, v
sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure, v
petek od 8. do 12. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Občina Hoče‑Slivnica
Št. 961‑02/2006
Ob‑6797/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zava‑
rovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana
Šušteršič‑Kobal, Kolodvorska ulica 15, 1518
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474‑56‑61, faks
01/232‑03‑74, elektronska pošta: jana.su‑
stersic@zpiz.si; natasa.polanc@zpiz.si, in‑
ternetni naslov: www.zpiz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: 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 pra‑
va.
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: 961‑04/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbeno obrtniška preureditvena dela
ter dobava in montaža notranje opreme v
pritličju (avli) poslovne stavbe ZPIZ.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ZPIZ, Kolodvorska ulica
15, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.21.31.00‑4; pomožni predmet, glavni be‑
sednjak: 36.12.10.00‑5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– obnovitvena dela,
– močnostne elektroinstalacije,
– klimatizacija in prezračevanje, ogreva‑
nje in hlajenje,
– dobava in montaža notranje opreme v
pritličju (avli) poslovne stavbe ZPIZ.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 6. 2006, konec 10. 9.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% od vrednosti ponudbe, izdana s
strani banke, ki mora veljati še 90 dni od
dneva odpiranja ponudb.
2. Izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 8%
od vrednosti pogodbe, ki mora veljati še 20
dni po preteku veljavnosti pogodbe in garan‑
cijo za odpravo napak v garancijskem roku,
v višini 8% od vrednosti pogodbe, ki mora
veljati še en dan po preteku garancijskega
roka, ki je določen v pogodbi, in jo bo ponu‑
dnik predložil ob podpisu primopredajnega
zapisnika.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plači‑
la ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Naročnik bo opravljeno delo in vgrajen
material plačal po izstavljenih mesečnih
situacijah, potrjenih s strani naročnika, na
transakcijski račun izvajalca v roku 60 dni
po prejemu situacije.
Naročnik bo dobavo in montažo notra‑
nje opreme plačal v roku 30 dni od dneva
prejema računa, ki ga bo prodajalec izstavil
po podpisu primopredajnega zapisnika po
končani dobavi in montaži, na transakcijski
račun izvajalca.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze‑
ti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izva‑
jalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponu‑
dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah‑
tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: kot ponudnik lahko v razpisu
konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse osta‑
le, v razpisni dokumentaciji in v nadaljevanju
navedene zahteve.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, s katerim ponudnik dokazuje,
da je registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu. Samostojni podjetniki pre‑
dložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem
organu (t.i. priglasitveni list).
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravlja‑
nje dejavnosti, ki je predmet javnega raz‑
pisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v
skladu s 44. členom ZJN – 1 nadomesti z
lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je pred‑
met javnega naročila.
3. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
oziroma ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kazni‑
vega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
1. Podatki o finančnem stanju ponudnika:
BON‑1/P s podatki in kazalniki za leto 2004,
ki ga izda Agencija RS za javnopravne evi‑

dence in storitve. Samostojni podjetniki pre‑
dložijo davčno napoved za leto 2004, potr‑
jeno s strani pristojne izpostave DURS, ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb.
2. Potrdilo, da je ponudnik poravnal dav‑
ke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
3. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uve‑
den ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo
je izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (samostojni podjetniki lahko to
potrdilo nadomestijo s predložitvijo potr‑
dila, da so še vpisani v vpisnik podjetni‑
kov posameznikov pri izpostavi Davčnega
urada).
4. Poročilo pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99, in 64/01), ki bo potrje‑
valo, da ima ponudnik za predmetno javno
naročilo pri svojih knjigovodskih podatkih,
izkazano, da je poravnal vse svoje obve‑
znosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov, zapadle do dneva oddaje
ponudbe na predmetni javni razpis. Mnenje
pooblaščenega revizorja na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejše od 15 dni od
datuma revizorjevega poročila.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
1. Izjava ponudnika, da je zanesljiv, spo‑
soben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
zaposlene ustrezne kadre, ki so sposobni
izvesti pogodbo, ter da v preteklih treh letih
pred pričetkom naročila njegovi vodstveni
delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih de‑
janj v zvezi s poslovanjem.
2. Izjava ponudnika, da sprejema vse
pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo
javnega naročila, da ni dal zavajajočih po‑
datkov glede zahtev razpisne dokumentaci‑
je in da vse predložene fotokopije ustrezajo
originalom.
3. Referenčna lista ponudnika z naved‑
bo 3 naročnikov, pri katerih je ponudnik v
zadnjih treh letih pred objavo predmetnega
javnega naročila izvajal gradbeno obrtniško
preureditvena dela, skupaj z referenčnimi
potrdili naročnikov.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena cena 90%,
2. skupna garancijska doba 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 961‑04/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 4. 2006, cena:
1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
na transakcijski račun št. 01100‑6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentaci‑
je ob osebnem prevzemu oziroma v pisni
zahtevi, s tem da naročniku posreduje tudi
podatke o polnem in točnem naslovu firme
in identifikacijsko številko za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene mo‑
rebitne dopolnitve (razen tlorisa) je možno
pridobiti na spletni strani ZPIZ brezplačno.
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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 sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je jav‑
no.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 4. 2006
ob 12. uri, ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Lju‑
bljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ponudnik lahko prevzame razpisno do‑
kumentacijo tudi osebno, in sicer na vloži‑
šču ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana,
vsak dan med 12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo do predvidenega da‑
tuma tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ob‑6808/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica Mir‑
ka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281‑13‑00, faks 04/281‑13‑01, elektron‑
ska pošta: jpk@komunala‑kranj.si, interne‑
tni naslov: www.komunala‑kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., kontaktna oseba: Jože Gašperin, Uli‑
ca Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/281‑13‑62, faks 04/281‑13‑61, elek‑
tronska pošta: jgasperin@komunala‑kranj.si,
internetni naslov: www.komunala‑kranj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: 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 pra‑
va.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba ročnih izkopov na vodovodnem
omrežju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: celotno področje, ki ga
pokriva Komunala Kranj, d.o.o., v okviru
upravljanja javnega vodovoda.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6: specializirana
gradbena dela povezana z vodo (z nama‑
kanjem, izsuševanjem zemlje, vodno oskr‑
bo, odstranjevanjem odpadnih voda, kana‑
lizacijo itd.).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opra‑
vljanje samo ročnih izkopov in zasipov jar‑
kov pri vzdrževalnih in intervencijskih delih
na vodovodnem omrežju; čiščenje rastja in
grmovja okoli vodovodnih objektov; pomo‑
žna dela pri odpravljanju okvar ter interven‑
cijskih delih na vodovodnem sistemu; ročno

kidanje snega; ročna dela pri vzdrževanju
ulic, cest in trgov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek maj 2006 in/ali konec
maj 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ga‑
rancija za resnost ponudbe v višini 5% vre‑
dnosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 70 dni od uradnega prejema računa
za dela na investicijah, 40 dni od uradnega
prejema računa za dela na vzdrževanju.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno na‑
ročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajal‑
ca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po‑
trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposob‑
nosti: da je ekonomsko in finančno uspo‑
sobljen izvesti javno naročilo, da razpolaga
z delovnim osebjem potrebnim za izvedbo
naročila, da je registriran in ima dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno‑
sti, ki je predmet naročila, da ima poravnane
vse zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna doka‑
zila: registracija za opravljanje dejavnosti,
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, potrdilo, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne spo‑
sobnosti – obvezna dokazila: BON1/P ali
BON1/SP, dokazilo o poravnanih zapadlih
poslovnih obveznostih, dokazilo o zavaro‑
vanju odgovornosti za škodo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev ome‑
jeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni doku‑
mentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 4. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: opraviti osebni
prevzem oziroma poslati pisni zahtevek na
naslov: Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadno‑
va 1, Kranj, faks 04/281‑13‑01 ali e‑mail:
jpk@komunala‑kranj.si.
Plačati materialne stroške na TRR Ko‑
munale Kranj št. 07000‑0000464429 pri Go‑
renjski banki d.d. Kranj, pri čemer navedite
namen plačila: »plačilo razpisne dokumen‑
tacije – izvedba ročnih izkopov na vodovo‑
dnem omrežju.«
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 4. 2006 ali 37 dni
od odposlanja obvestila ob 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 6. 2006 in/ali 70 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejema‑
nje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom za
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zastopanje. V nasprotnem primeru v postop‑
ku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati
pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 4. 2006
ob 12. uri; Komunala Kranj, Ulica Mirka Va‑
dnova 1, 4000 Kranj; sejna soba družbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 6. 3. 2006.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Št. 101‑1/06
Ob‑6838/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Ce‑
lje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300‑99‑00,
faks 01/300‑99‑37, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd‑ceste.si, internetni naslov:
www.dd‑ceste.si.
I.2) naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: Družba za avtoceste v Re‑
publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljublja‑
na, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Sloveni‑
ja, faks 01/300‑99‑37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
kumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotni‑
kova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30‑68‑250, faks 01/30‑68‑206, internetni
naslov: www.dd‑ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC sve‑
tovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd‑ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00431.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja predorov Barnica in Tabor na
odseku Razdrto–Vpava; Rebernice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek Razdrto–Vipava;
Rebernice.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.21.2.41‑3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izvedba del pri izgradnji predorov Barni‑
ca in Tabor na odseku HC Razdrto–Vipava;
Rebrnice, ki obsegajo:
– izkop in gradbena dela pri izvedbi pre‑
dorov vključno s portali,
– dela potrebna za zagotovitev požarne
vode za predora in
– gradbena in obrtniška dela pri izvedbi
pogonske centrale predorov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek 16 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 183,000.000 SIT in veljavnostjo naj‑
manj 142 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: raz‑
pisana dela se bodo financirala iz Javnih
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sredstev Republike Slovenije in kredita Re‑
publike Italije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze‑
ti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno doku‑
mentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izva‑
jalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponu‑
dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah‑
tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– podatki o ponudniku in seznam poobla‑
ščenih predstavnikov ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazi‑
la: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
– velike in srednje družbe v skladu s kla‑
sifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilanč‑
ne 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).
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pri‑
stojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 me‑
secev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izgradnja predorov na AC
ali HC), v zadnjih petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za iz‑
vedbo del po pogodbi,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev ome‑
jeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem jav‑
nem naročilu: št. 98‑99 z dne 10. 9. 2004.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: št. 15‑16
z dne 18. 2. 2005.
IV.1.3.3) Druge prejšnje objave: z dne
18. 10. 2004.
IV.1.3.4) Druge prejšnje objave: št. 52 z
dne 27. 5. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 2004/00431.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 4. 2006.
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Cena: 50.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno doku‑
mentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravna‑
jo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma 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 razpi‑
sno dokumentacijo«. Ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 41.666,67 SIT. Kupci razpi‑
sne dokumentacije iz EU, so dolžni poobla‑
stiti prevzemnika razpisne dokumentacije.
V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali
noče podpisati izjave o prevzemu razpisne
dokumentacije, je kupec dolžan plačati raz‑
pisno dokumentacijo v znesku, ki vključuje
DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 4. 2006, ob
8. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2006
ob 9. uri, v prostorih DDC svetovanje inže‑
niring, 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 odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110‑1/06
Ob‑6840/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Ce‑
lje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300‑99‑00,
faks 01/300‑99‑37, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd‑ceste.si, internetni naslov:
www.dd‑ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
datne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljublja‑
na, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Sloveni‑
ja, faks 01/300‑99‑37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
kumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotni‑
kova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30‑68‑250, faks 01/30‑68‑206, internetni
naslov: www.dd‑ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC sve‑
tovanje 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: 2006/000012.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba elektro in strojne opreme predorov Barnica in Tabor ter pokritih vkopov
Rebrnice I in II na odseku HC Razdrto–Vipava; Rebrnice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: HC Razdrto–Vipava;
Rebrnice.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
453.51.0.00‑2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
elektro in strojne opreme predorov Barnica
in Tabor ter pokritih vkopov Rebrnice I in II
zajema izvedbo:
– elektro in strojne opreme – predora
8‑7/1, 8‑8/1 Barnica dolžine ca. 290 m in
– predora 8‑5/1, 8‑6/1 Tabor dolžine ca.
600 m;
– elektro in strojne opreme – pokritega
vkopa 8‑1/1 Rebrnice I dolžine ca. 130 m in
– pokritega vkopa 8‑2/1 Rebrnice II dolžine
ca. 320 m.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del:
– 6 mesecev po prejemu obvestila, da
lahko prične z deli za predora Barnica in
Tabor,
– 4 mesece po prejemu obvestila, da
lahko prične z deli za pokrita vkopa Rebr‑
nice I in II.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 84,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predlo‑
žitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: raz‑
pisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije in kredita Re‑
publike Italije. Način plačevanja z roki je
določen v vzorcu pogodbe kot obvezni se‑
stavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze‑
ti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno doku‑
mentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izva‑
jalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponu‑
dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah‑
tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– podatki o ponudniku in seznam poobla‑
ščenih predstavnikov ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazi‑
la: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
– velike in srednje družbe v skladu s kla‑
sifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilanč‑
ne izkaze ter bonitetno informacijo,
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– 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).
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pri‑
stojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 me‑
secev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
istovrstnih del, kot je predmet javnega naro‑
čila (elektro in strojna oprema predorov na
AC ali HC), v zadnjih petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave),
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev ome‑
jeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem jav‑
nem naročilu: . 4/06 z dne 13. 1. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 2006/000012.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 4. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno doku‑
mentacijo 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 25.000 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V pri‑
meru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne doku‑
mentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 4. 2006 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 4. 2006 ob
12. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Ko‑
tnikova 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 odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110‑1/06
Ob‑6841/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Ce‑
lje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30‑09‑900,
faks 01/30‑09‑937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
datne 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.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: DDC svetovanje inženiring, Druž‑
ba za svetovanje in inženiring, d.o.o., kon‑
taktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30‑68‑250,
faks 01/30‑68‑206, internetni naslov: www.
dd‑ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC sve‑
tovanje 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: 2006/000053.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
krpanje z vročo asfaltno maso na območju PE AC baz Postojna, Ljubljana,
Kozina in Hrušica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: PE AC baz Postojna,
Ljubljana, Kozina in Hrušica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.41‑9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: krpanje
z vročo asfaltno maso na območju PE AC
baz Postojna, Ljubljana, Kozina in Hrušica.
Podrobnejši opis del je razviden iz po‑
glavja 6 (popis del – ponudbeni predračun)
razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 18 dni od oddaje naročila, konec
20. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,880.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predlo‑
žitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
pla‑čila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije. Način plače‑
vanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora pre‑
vze‑ti skupina dobaviteljev blaga, gradbe‑
nikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom iz‑
va‑jalca gradnje, dobavitelja blaga ali po‑
nud‑nika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahte‑vanih ekonomskih, finančnih in teh‑
ničnih sposobnosti:
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– podatki o ponudniku in seznam poobla‑
ščenih predstavnikov ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
ka‑zila: redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje regi‑
stracije ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne spo‑sob‑
nosti – obvezna dokazila:
– velike in srednje družbe v skladu s kla‑
sifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilanč‑
ne 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).
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pri‑
stojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 me‑
secev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – ob‑
ve‑zna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (krpanje z vročo asfaltno
maso), v zadnjih petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave),
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev
ome‑jeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega na‑
ro‑čila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 2006/000053.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno doku‑
mentacijo 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 sveto‑
vanje 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 do‑
kumentacije. V primeru, da prevzemnik ni
pooblaščen ali noče podpisati izjave o pre‑
vzemu razpisne dokumentacije, je kupec
dolžan plačati razpisno dokumentacijo v
znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 4. 2006 do 8.30.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v ka‑
te‑rem mora ponudnik zagotavljati veljav‑
nost ponudbe: 142 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4. 2006
ob 9. uri, v prostorih DDC svetovanje inže‑
niring, 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 odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110‑1/06
Ob‑6842/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Ce‑
lje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30‑09‑900,
faks 01/30‑09‑937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
datne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljublja‑
na, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Sloveni‑
ja, faks 01/300‑99‑37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
kumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotni‑
kova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30‑68‑250, faks 01/30‑68‑206, internetni
naslov: www.dd‑ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC sve‑
tovanje 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: 2006/000056.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
AC Slivnica–Pesnica; pododsek Zrkovska C.–Pesnica od km 10+847 do km
17+150; gradnja sklop I – pokriti vkop
Malečnik 10‑3,8‑1 in sklop II – viadukt
10‑3,6‑2 Vodole I in viadukt 10‑3,6‑3 Vodole II.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Slivnica–Pesnica;
pododsek Zrkovska cesta–Pesnica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.21.2.14‑5, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 452.21.1.21‑6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izgradnja naslednjih objektov:
– pokritega vkopa Malečnik 10‑3, 8‑1,
– viadukta 10‑3, 6‑2 Vodole I in viadukta
10‑3, 6‑3 Vodole II.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Podrobnejši opis del je razviden iz po‑
glavja 6 (ponudbeni predračun) in poglavja
9 (PZR) razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
Rok dokončanja del:
– 16 mesecev po prejemu obvestila Inže‑
nirja, da lahko prične z deli za sklop 1,
– 18 mesecev po prejemu pisma o spre‑
jemu ponudbe za sklop 2.
Roki se lahko spreminjajo v skladu s pod‑
členom 8.4 Posebnih pogojev pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
za sklop 1 v višini 70,500.000 SIT in za
sklop 2 v višini 39,300.000 SIT z veljavno‑
stjo najmanj 142 dni po poteku skrajnega
roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: raz‑
pisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije in z izdajo
obveznic oziroma najema finančnih posojil.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne do‑
kumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze‑
ti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno doku‑
mentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izva‑
jalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponu‑
dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah‑
tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– podatki o ponudniku in seznam poobla‑
ščenih predstavnikov ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazi‑
la: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
– velike in srednje družbe v skladu s kla‑
sifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilanč‑
ne 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).
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pri‑
stojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 me‑
secev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izgradnja sidranih opornih
zidov na AC ali HC za sklop 1 oziroma izgra‑
dnja premostitvenih objektov na AC ali HC
za sklop 2), v zadnjih petih letih,

– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave),
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev ome‑
jeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem jav‑
nem naročilu: št. 19‑20 z dne 24. 2. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 2006/000056.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 5. 2006.
Cena: sklop 1+2: 50.000 SIT, sklop 1:
20.000 SIT, sklop 2: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno doku‑
mentacijo 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 sklop 1+2: 41.666,67 SIT,
slop 1: 16.666,67 SIT, sklop 2: 16.666,67
SIT. Kupci razpisne dokumentacije iz EU,
so dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne
dokumentacije. V primeru, da prevzemnik
ni pooblaščen ali noče podpisati izjave o
prevzemu razpisne dokumentacije, je ku‑
pec dolžan plačati razpisno dokumentacijo
v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 4. 5. 2006 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 5. 2006
ob 11. uri, v prostorih DDC svetovanje in‑
ženiring, 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 odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110‑1/06
Ob‑6845/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Ce‑
lje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30‑09‑900,
faks 01/30‑09‑937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
datne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljublja‑
na, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Sloveni‑
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ja, faks 01/30‑09‑937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: DDC svetovanje inženiring, Druž‑
ba za svetovanje in inženiring, d.o.o., kon‑
taktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30‑68‑250,
faks 01/30‑68‑206, internetni naslov: www.
dd‑ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC sve‑
tovanje 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: 2006/000077.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
AC Slivnica – Pesnica, pododsek Zrkovska–Pesnica od km 16+300 do km
17+150, krožišče na cesti RII‑437 Šentilj–Pesnica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Slivnica–Pesnica,
pododsek Zrkovska–Pesnica od km 16+300
do km 17+150, krožišče na cesti RII‑437
Šentilj–Pesnica.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predme:
452.33.1.10‑3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg
Razpisana dela za izgradnjo: AC Slivni‑
ca–Pesnica, pododsek Zrkovska–Pesnica
od km 16+300 do km 17+150, krožišče na
cesti RII‑437 Šentilj–Pesnica, zajemajo:
(a) sprememba priključka deviacije
10‑3,1‑17 na RII‑437, cesta Maribor–Pe‑
snica;
(b) sprememba priključka deviacije
10‑3,1‑17 na RII‑437, cesta v Dobrenje;
(c) sprememba priključka deviacije
10‑3,1‑17 na RII‑437, traktorska pot;
(d) rekonstrukcija in sanacija mostu pre‑
ko reke Pesnice in podporni zid ob kroži‑
šču.
Podrobnejši opis del je razviden iz po‑
glavja 6 (ponudbeni predračun).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 39,300.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predlo‑
žitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpi‑
sana dela se bodo financirala iz javnih sred‑
stev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obve‑
zni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze‑
ti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno doku‑
mentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izva‑
jalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponu‑
dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah‑

tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– podatki o ponudniku in seznam poobla‑
ščenih predstavnikov ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazi‑
la: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pri‑
stojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 me‑
secev:
– velike in srednje družbe v skladu s kla‑
sifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilanč‑
ne 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).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izgradnja G ali R ceste) v
zadnjih petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave),
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev ome‑
jeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 2006/000077.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 4. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno doku‑
mentacijo 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 sveto‑
vanje in inženiring d.o.o., s pripisom »za
razpisno dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz
držav EU so oproščeni DDV, zato plača‑
jo ceno brez DDV, ki znaša 25.000 SIT.
Kupci razpisne dokumentacije iz EU, so
dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne do‑
kumentacije. V primeru, da prevzemnik ni
pooblaščen ali noče podpisati izjave o pre‑
vzemu razpisne dokumentacije, je kupec
dolžan plačati razpisno dokumentacijo v
znesku, ki vključuje DDV.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 4. 2006 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 4. 2006
ob 10. uri, v prostorih DDC svetovanje inže‑
niring, 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 odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110‑1/06
Ob‑6846/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveni‑
ji – DARS d.d., XIV. divizije 4, 3000 Ce‑
lje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30‑09‑900,
faks 01/30‑09‑937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
datne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljublja‑
na, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Sloveni‑
ja, faks 01/30‑09‑937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
kumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotni‑
kova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30‑68‑250, faks 01/30‑68‑206, internetni
naslov: www.dd‑ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC sve‑
tovanje 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: 2006/000078.
II.1.6) Opis/predmet javnega naroči‑
la: AC Lenart–Spodnja Senarska od km
10+020 do km 15+000.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Lenart–Spodnja Se‑
narska od km 10+020 do km 15+000.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10‑3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1.1. AC Lenart–Spodnja Senarska od km
10+020 do km 15+000
1.1.1. Cestna dela
1.1.1.1. Trasa AC
1.1.1.2. Priključek Senarska
1.1.1.2.1. Krak A
1.1.1.2.2. Krak B
1.1.1.2.3. Krak C
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1.1.1.2.4. Krak D
1.1.1.3. Deviacije
1.1.1.3.1. Deviacija 807‑1,1‑2 Voličina–
Lormanje
1.1.1.3.2. Deviacija 807‑1,1‑4 Lorma‑
nje–Lenart
1.1.1.3.3. Deviacija 807‑1,1‑5 Poljska
pot
1.1.1.3.4. Deviacija 807‑1,1‑6 regionalna
cesta Lenart–Ptuj
1.1.1.3.5. Deviacija 807‑1,1‑7 Pešpot
1.1.1.3.6. Deviacija 807‑1,1‑7a Poljska
pot
1.1.1.3.7. Deviacija 807‑1,1‑8
1.1.1.3.8. Deviacija 807‑1,1‑9 Poljska
pot
1.1.1.3.9. Deviacija 807‑1, 2‑1,5
1.1.1.4. Počivališče Lormanje
1.1.1.5. Deponija
1.1.2. Premostitveni objekti
1.1.2.1. Most 0807‑1,5‑1
1.1.2.2. Most 0807‑1,5‑2
1.1.2.3. Nadvoz 0807‑1,4‑4
1.1.2.4. Nadvoz 0807‑1,4‑5
1.1.2.5. Podvoz 0807‑1,3‑2
1.1.2.6. Prepust 0807‑1, 3‑3
1.1.2.7. Prepust 0807‑1,3‑4
1.1.2.8. Prepust 0807‑1, 3‑5
1.1.2.9. Prepust 0807‑1, 3‑6
1.1.2.10. Prepust 0807‑1, 3‑7
1.1.2.11. Prepust 0807‑1, 3‑8
1.1.3. Vodnogospodarske ureditve
1.1.3.1. Regulacije
1.1.3.2. Melioracije
1.1.3.3. Nadomestni habitat ob Globov‑
nici
1.1.3.4. Objekti za čiščenje voda
1.1.4. Komunalni vodi
1.1.4.1 Kanalizacija
1.1.4.2. Vodovod
1.1.4.3. TK vodi
1.1.4.4. Klic v sili
1.1.4.5. Križanje AC z daljnovodom DV
2*110kV
1.1.4.6. Javna razsvetljava
1.1.4.7. Srednenapetostni vodi SN
1.1.4.8. Nizkonapetostni vodi NN
1.1.5. Ostale ureditve
1.1.5.1. Krajinska ureditev in zasaditev
1.1.5.2. Protihrupna zaščita.
Podrobnejši opis del je razviden iz po‑
glavja 6 (ponudbeni predračun) in poglavja
9 (PZR) razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 20 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 280,000.000 SIT z veljavnostjo naj‑
manj 142 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpi‑
sana dela se bodo financirala iz javnih sred‑
stev Republike Slovenije in kredita EIB VII.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne do‑
kumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze‑
ti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno doku‑
mentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izva‑
jalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponu‑
dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah‑
tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
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– podatki o ponudniku in seznam poobla‑
ščenih predstavnikov ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazi‑
la: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pri‑
stojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 me‑
secev:
– velike in srednje družbe v skladu s kla‑
sifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilanč‑
ne 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).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izvedba avtoceste ali HC
ali druge štiripasovne ceste), v zadnjih pe‑
tih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave),
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev ome‑
jeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem jav‑
nem naročilu: št. 76 z dne 12. 8. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 2006/000078.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 5. 2006.
Cena: 70.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno doku‑
mentacijo 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 sve‑
tovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno do‑
kumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU so
oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez DDV,
ki znaša 58.333,33 SIT. Kupci razpisne doku‑
mentacije iz EU, so dolžni pooblastiti prevze‑
mnika razpisne dokumentacije. V primeru, da
prevzemnik ni pooblaščen ali noče podpisati
izjave o prevzemu razpisne dokumentacije,
je kupec dolžan plačati razpisno dokumenta‑
cijo v znesku, ki vključuje DDV.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 5. 2006 do 11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 5. 2006 ob
12. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Ko‑
tnikova 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 odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 896‑05
Ob‑7011/06
I.1) Uradno ime in naslov naročni‑
ka: KSP d.d. Sežana, kontaktna ose‑
ba: Vlasta Kukanja, Partizanska 2, 6210
Sežana, Slovenija, tel. 05/731‑12‑40,
faks 05/731‑12‑01, elektronska pošta:
vlasta.kukanja@ksp‑sezana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba posla‑
ti ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Hrpelje – Kozina, kontaktna oseba: Ale‑
ksander Batič, Hrpelje, Reška cesta 14,
6240 Kozina, Slovenija, tel. 05/680‑01‑50,
faks 05/680‑01‑80, elektronska pošta:
aleksander.batic@hrpelje.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KV/896‑05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naroči‑
la: gradbena in instalacijska dela za izgradnjo fekalnega sekundarnega kanalizacijskega omrežja z individualnimi
priključki in gradbena dela za obnovo
vodovodnega omrežja v naselju Hrpelje
– Stara vas.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Naselje Hrpelje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ban‑
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj 120
dni po roku za predložitev ponudb, izjava
banke, da bo v primeru pridobitve posla iz‑
dala ponudniku bančne garancije: za dobro
izvedbo posla, za odpravo napak v garan‑
cijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plači‑
la ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimal‑
ni rok plačila je 60 dni po potrditvi situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno na‑
ročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbi
z enim ponudnikom ločeno za kanalizacijo
in vodovod.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajal‑
ca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
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storitev ter podatki in formalnosti, ki so po‑
trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposob‑
nosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna doka‑
zila: skladno z ZJN 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN
42.a člen.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
– izpolnjen obrazec, da razpolaga z za‑
dostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmoglji‑
vostmi, s poimensko navedbo ključnega
osebja;
– izpolnjen obrazec s potrdilom naročni‑
ka o referenčnem objektu;
– priložen terminski plan z upoštevanjem
roka izvedbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: KV/896/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 23. 3. 2006, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne do‑
kumentacije s predložitvijo potrdila o naka‑
zilu na TRR št. 10100‑0034825420, Banka
Koper.
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 sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 3. 2006
ob 10.30, Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje,
Reška cesta 14, 6240 Kozina.
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 odpo‑
slano: 6. 3. 2006.
KSP d.d. Sežana
Ob‑7139/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Karel Li‑
čen, 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 do‑
datne informacije: JV ZIL inženiring d.d.,
kontaktna oseba: mag. Jože Jenko, univ.
dipl. inž. grad., Kersnikova 10, 1000 Lju‑
bljana, Slovenija, tel. 01/500‑98‑73, faks
01/430‑45‑80, elektronska pošta: joze.jen‑
ko@zilinzeniring.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
kumentacijo: ZIL inženiring, d.d., kontaktna
oseba: Alenka Ovsenek, dipl. ekon., Ker‑
snikova 10, 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 inženi‑
ring, d.d., vložišče, 5. nadstropje, Kersniko‑
va 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.

I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Opis: A2 Karavanke–Obrežje, gra‑
dnja objektov za šolanje službenih psov v
Gmajnicah na AC odseku Šentvid–Koseze.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani na‑
ročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: A2 Karavanke–Obrežje,
gradnja objektov za šolanje službenih psov
v Gmajnicah na AC odseku Šentvid–Koseze
številka 000599/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja objektov, ki obsega:
– objekt za šolanje službenih psov,
– policijska postaja vodnikov službenih psov,
– zunanja ureditev,
– komunalna ureditev,
– ureditev dostopne ceste,
– parkirišče,
– objekti za osebje,
– boksi za namestitev psov,
– ureditev s komunalnimi vodi,
– ureditev okolice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Šentvid.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih na‑
ročil (CPV): 45210000‑2, 45213150‑9,
45216100‑5, 45216111‑5; glavni besednjak,
glavni predmet: A2 Karavanke–Obrežje,
gradnja objektov za šolanje službenih psov
v Gmajnicah na AC odseku Šentvid–Kose‑
ze.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni opcij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek julija 2006 in/ali konec
marca 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 26,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpi‑
sana dela se bodo financirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v RS, DARS d.d. in iz
sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izva‑
jalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponu‑
dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah‑
tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
a) Povprečni letni promet gradbenih del
v zadnjih treh letih oziroma kolikor podjetje
posluje krajši čas, od ustanovitve, razviden
iz dokumentov, navedenih v točki 5.1(h) Na‑
vodil ponudnikom v višini 860 mio SIT za
vsa razpisana dela.
b) Uspešne izkušnje kot glavni izvaja‑
lec ali partner v skupnem nastopanju (Joint
Venture) za dela v visoki gradnji v vrednosti
ne manjši od 860,000.000 SIT pri vsaj enem
javnem naročilu ali v vrednosti ne manjši od
430,000.000 SIT pri vsaj dveh javnih naro‑
čilih v zadnjih 5 letih, v skladu z zahtevo po
točki 5.1(i) Navodil ponudnikom.
c) Izjava o zagotovitvi in časovni razpo‑
ložljivosti glavne opreme za izvedbo del po
tem razpisu kot je navedena v točki 5.1(j)
Navodil ponudnikom.
d) Odgovorni vodja del mora biti oseba
z visoko ali višjo izobrazbo gradbene stroke
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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 Po‑
godbe (18. člen).
e) Izjavo banke o možnosti najetja po‑
sojila kot navedeno v točki 5.1(m) Navodil
ponudnikom v višini 600 mio SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
(a) podatki o ponudniku in seznam poo‑
blaščenih predstavnikov ponudnika ter pri‑
merki njihovih verificiranih podpisov z na‑
vedbo podlage, na osnovi katere navedene
osebe podpisujejo dokumente 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 kazen‑
sko evidenco; potrdilo služi kot dokazilo, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kazni‑
vega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
(e) izpisek iz sodne ali druge enakovre‑
dne evidence, da proti ponudniku ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, ste‑
čajni ali likvidacijski postopek, drug posto‑
pek, katerega posledica ali namen je prene‑
hanje ponudnikovega poslovanja;
(f) potrdilo pristojnega organa, da je po‑
nudnik poravnal davke in prispevke v skladu
s predpisi države, kjer ima ponudnik svoj
sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe;
(g) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazen‑
sko evidenco; potrdilo služi kot dokazilo, da
ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem.
Ponudnik lahko, za dokazovanje izpol‑
njevanja pogojev iz točk (b), (c), (d), (e) in
(g) predloži potrdilo GZS, OZS in druge z
zakonom ustanovljene zbornice z javnimi
pooblastili v skladu z 42.c členom ZJN‑1.
Če ponudnik predloži potrdilo tujega orga‑
na, pooblaščenega za izdajo potrdil, ekvi‑
valentnih potrdilu iz 42.c člena ZJN‑1, mora
naročnik ugotoviti dejansko ali pravno vza‑
jemnost, ki jo mora dokazovati ponudnik, ki
se nanjo sklicuje.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
Poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta):
– velike in srednje družbe v skladu s kla‑
sifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilanč‑
ne 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 po‑
godbe pri pogodbenih izvajalcih ugotavlja
boniteto izvajalskega podjetja in ima pra‑
vico zahtevati ustrezne dokumente v zvezi
s tem.
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pri‑
stojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
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blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 me‑
secev.
Dokazilo o možnosti dostopa do finanč‑
nih virov; dokazilo mora izkazovati možnost
najetja kredita prvovrstne banke v Republiki
Sloveniji ali tuje banke, ki mora imeti naj‑
manj IBCA rating AA‑, v višini 250 mio SIT.
Pooblastilo ponudnika naročniku za pri‑
dobivanje informacij od bank ponudnika
in navedbo bank ponudnika, ki naročnika
pooblašča za pridobivanje podatkov o fi‑
nančnem stanju ponudnika v času trajanja
pogodbe za izvedbo razpisanih del.
Mnenje pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila v zadnjih petih letih, z zne‑
ski, letom dokončanja in seznamom držav‑
nih ali zasebnih naročnikov. Ponudnik mora
seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki
jih navajajo v seznamu, da je dela po pogod‑
bi opravil pravilno in pravočasno. V primeru,
da potrdilo naročnika ne izkazuje, da je po‑
nudnik opravil dela pravilno in pravočasno,
se navedena referenca pri ocenjevanju ne
bo upoštevala;
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za iz‑
vedbo del po pogodbi; ponudnik mora imeti
v lasti ali imeti zagotovljen dostop (preko na‑
jema, zakupa, pogodbe o nakupu ali na kak
drug način) do ključnih delov opreme, po‑
trebne 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 ome‑
jeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: 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 jav‑
nem naročilu: Uradni list RS, št. 23 z dne
3. 3. 2006, Ob‑5950/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 000104/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 60.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne
dokumentacije ponudnik poravna z virma‑
nom 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: 18. 4. 2006 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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: 18. 4. 2006
ob 10. uri; Ljubljana, Kersnikova 6, V. nad‑
stropje, 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 odpo‑
slano: 6. 3. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Št. 430‑12/2006‑17

Ob‑6507/06

Zavrnitev vseh ponudb
Na podlagi javnega razpisa za izbiro
izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest na
območju Občine Postojna za leto 2006,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 9 z
dne 27. 1. 2006, Ob‑1247/06 in na pod‑
lagi odločitve št. 430‑12/2006‑16, z dne
1. 3. 2006, se je naročnik Občina Postoj‑
na, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
odločil, da se v skladu s točko (1) 76. čle‑
na ZJN‑1A, kot nesprejemljive zavrne vse
predložene ponudbe in postopek izbire
izvajalca za izvedbo vzdrževanja gozdnih
cest na območju Občine Postojna za leto
2006 ponovi.
Občina Postojna
Ob‑6847/06
Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik, Zavod za zdravstveno zavaro‑
vanje Slovenije, objavlja obvestilo o zavrnitvi
vseh ponudb v postopku oddaje javnega na‑
ročila po odprtem postopku za nakup blaga
in storitev, potrebnih za izdajanje evropske
kartice zdravstvenega zavarovanja, št. JN
DIREKCIJA‑013/05‑S, v Uradnem listu RS,
št. 4 z dne 13. 1. 2006, Ob‑37893/05.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob‑6848/06
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 9 z dne 27. 1.
2006, Ob‑1397/06, je bil objavljen javni raz‑
pis za oddajo naročila storitev čiščenja pro‑
storov, hišniška opravila, pomožna dela v
kuhinji ter dobavo in nameščanje toaletne
galanterije (milo, brisače, WC papir, osvežil‑
ci prostorov) za obdobje treh let, za katere‑
ga podaljšujemo rok za predložitev ponudb
in spremembo datuma javnega odpiranja
ponudb, kot sledi:
Popravek razpisne dokumentacije v 6.
členu pogodbe, tako, da se sedaj glasi: šte‑
vilo delavcev za opravljanje pogodbenih del
mora biti v skladu z navodili razpisne doku‑
mentacije (priloge št. 1).
Starost dokumentov, ki so kot dokazila o
formalni in tehnični sposobnosti za izvajanje
storitev javnega razpisa, navedeni v razpisni
dokumentaciji v 3., 10. in 11. členu, se lahko
nanaša na prvi predvideni datum oziroma
rok za oddajo ponudbe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 3. 2006 do
12. ure.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja po‑
nudb: 22. 3. 2006 ob 12.10; Dom za varstvo
odraslih Velenje, Kidričeva cesta 23.
Dom za varstvo odraslih Velenje
Št. 430‑79/2005‑29
Ob‑6649/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za go‑
spodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
spremembe in dopolnitve
javnega naročila za vzpostavitev in
upravljanje s Centralnim slovenskim
turističnim rezervacijskim sistemom
(1. sklop: vzpostavitev in vzdrževanje
centralnega slovenskega turističnega
rezervacijskega sistema; 2. sklop:
upravljanje s centralnim slovenskim
turističnim rezervacijskim sistemom)
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 17 z
dne 17. 2. 2006 (Ob‑3890/06)
V poglavju II. Navodila ponudnikom za
izdelavo ponudbe se drugi odstavek v točki
8. Pojasnila razpisne dokumentacije (str. 7),
zamenja z naslednjim besedilom:
»Pojasnila oziroma odgovori, vključno z
vprašanji, toda brez navedbe njihovega iz‑
vora, bodo objavljeni na spletni strani Ministr‑
stva za gospodarstvo: http://www.mg.gov.si/
v rubriki Pogosta vprašanja; direktna poveza‑
va: http://www.mg.gov.si/index.php?id=2181.
Tisti, ki jih bo naročnik lahko evidentiral kot
potencialne ponudnike ali prevzemnike raz‑
pisne dokumentacije, bodo pojasnila oziro‑
ma odgovore, vključno z vprašanji, toda brez
navedbe njihovega izvora, prejeli preko ele‑
ktronske pošte ali po faksu.«
V poglavju II. Navodila ponudnikom za
izdelavo ponudbe se besedilo v točki 9. Spre‑
memba razpisne dokumentacije (str. 7), za‑
menja z naslednjim besedilom:
»Naročnik si pridružuje pravico spre‑
meniti razpisno dokumentacijo na lastno
pobudo ali kot odgovor na zahtevana po‑
jasnila. Morebitne spremembe bodo obja‑
vljene na spletni strani Ministrstva za go‑
spodarstvo: http://www.mg.gov.si/ v rubri‑
ki Pogosta vprašanja; direktna povezava:
http://www.mg.gov.si/index.php?id=2181.
Morebitne spremembe bo naročnik posredo‑
val preko elektronske pošte ali po faksu tistim
potencialnim ponudnikom, ki jih bo lahko evi‑
dentiral kot potencialne ponudnike. V primeru
večjih sprememb bo naročnik po potrebi po‑
daljšal rok za oddajo ponudb.«.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob‑7138/06
Sprememba
V javnem povabilu k oddaji ponudbe za
izvedbo storitev za izvedbo informacijskih
delavnic, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 19‑20 z dne 24. 2. 2006, Ob‑5143/06, se
prvi stavek zadnjega odstavka nadomesti z
naslednjim besedilom:
»Ponudbe pričakujemo v roku 21 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: RRA
severne Primorske, Regijska razvojna agen‑
cija d.o.o. Nova Gorica, Mednarodni prehod
4, 5290 Šempeter pri Gorici.«
RRA severne Primorske,
Regijska razvojna agencija d.o.o.
Nova Gorica
Št. 347‑07‑499/99

Ob‑7021/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: Pri‑
prava strokovnih podlag za izvajanje nalog
upravljanja, varstva in vzdrževanja držav‑

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nih cest in družbeno ekonomsko vredno‑
tenje strokovnih podlag, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 23 z dne 3. 3. 2006,
Ob‑6092/06, se popravi VI.4) točka in se
pravilno glasi:
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vred
nost javnega naročila (skupaj z DDV) je
110,000.000 SIT.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 5/06
Ob‑6537/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba:
Vlasta Štajner, Titov trg 1, Velenje, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/896‑16‑67,
faks 03/896‑16‑41, elektronska pošta:
Vlasta.stajner@velenje.si, internetni naslov:
www.velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
kumentacijo: Mestna občina Velenje, kon‑
taktna oseba: Bojana Žnider, Titov trg 1,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896‑16‑40,
faks 03/896‑16‑41, elektronska pošta:
bojana.znider@velenje.si, internetni naslov:
www.velenje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba posla‑
ti ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Velenje, kontaktna oseba: Bernarda
Čas‑Čeru, Titov trg 1, Velenje, glavna pisar‑
na, soba št. 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896‑16‑61, faks 03/896‑16‑21, elektron‑
ska pošta: bernarda.cas‑ceru@velenje.si,
internetni naslov: www.velenje.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: ka‑
tegorija storitve: 12A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV – 002/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
odmera kategoriziranih javnih poti v Mestni občini Velenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dela se bodo izvajala na
območju Mestne občine Velenje (kategorizi‑
ranih javnih poteh).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvi‑
dno iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogod‑
be in konec 30. 10. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obra‑
čun se dela mesečno z izstavitvijo računov,
na podlagi dejansko izvršenih del, kontro‑
liranih in potrjenih s strani nadzornega or‑
gana naročnika. Rok plačila je 30. dan od
dneva uradnega prejema pravilno izstavlje‑
nega računa. Izbrani izvajalec mora izsta‑
viti račun naročniku do 15. v mesecu za
dela izvršena v prejšnjem mesecu. Kolikor
je rok plačila krajši od zahtevanega, se
ponudba izloči.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze‑
ti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno doku‑
mentacijo.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izva‑
jalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponu‑
dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah‑
tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa;
2. ponudnik zaradi kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ni
bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik zaradi suma storitve kazni‑
vega dejanja v zvezi s podkupovanjem in
poslovanjem ni v kazenskem postopku;
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
stečajni ali likvidacijski postopek oziroma
drug postopek, katerega posledica ali na‑
men je prenehanje ponudnikovega poslo‑
vanja;
5. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obve‑
znosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež;
6. da ponudniku na katerekoli način ni
dokazana huda strokovna napaka na po‑
dročju, ki je povezano s poslovanjem na‑
ročnika;
7. da ima zaposleno najmanj eno osebo,
ki je univerzitetni diplomiran inženir geodezi‑
je, član IZS (licenca GEO) ali inženir geode‑
zije, član IZS (licenca GEO) in najmanj eno
osebo, ki je univerzitetni diplomiran inženir
geodezije, ali inženir geodezije;
8. da nudi rok plačila 30. dan od dne‑
va uradnega prejema pravilno izstavljenega
računa;
9. ostale pogoje navedene v točki 2.4
– sestavni deli ponudbene dokumentacije
(Pogoji za udeležbo).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
1. izpisek iz sodne ali druge enakovre‑
dne evidence;
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazen‑
sko evidenco;
3. potrdilo iz sodne ali druge enakovre‑
dne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni posto‑
pek ali postopek likvidacije;
4. potrdilo, da je poravnal davke, pri‑
spevke in druge dajatve ali poslovne ob‑
veznosti;
5. ostale izjave ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
1. – za pravne osebe BON – 1 P (s po‑
datki in kazalniki za leto 2004),
– za fizične osebe – davčna napoved za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
leto 2004, potrjeno s strani pristojne izpo‑
stave DURS, ter potrdilo banke o stanju na
transakcijskem računu za zadnjih šest obra‑
čunskih mesecev pred oddajo ponudb.
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih po‑
slovanja ne sme imeti blokiran svoj račun
skupaj več kot 15 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
1. ponudnik mora izkazati, da je v ������
letih
2003, 2004 in 2005 uspešno opravil najmanj
tri tovrstna dela v višini nad 1,000.000 SIT
z DDV.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev ome‑
jeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega na‑
ročila: ne.

Št.

26 / 10. 3. 2006 /

Stran

1845

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 do‑
kumentu določil naročnik: JN S – 2/2006
– VŠ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije 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 ob
12. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 5. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija in po‑
oblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 3. 2006
ob 13. uri; Mestna občina Velenje, Titov trg
1, Velenje, sejna soba št. 55/IV.
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 odpo‑
slano: 1. 3. 2006.
Mestna občina Velenje
Št. 46/2006
Ob‑6538/06
I.1) Uradno ime in naslov naročni‑
ka: Vrtec Sežana, kontaktna oseba: Dra‑
gica Kranjec, Ulica J. Pahorja 1, 6210
Sežana, Slovenija, tel. 05/73‑10‑220,
faks 05/73‑10‑226, elektronska pošta:
vrtec.sezana@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: Vrtec Sežana, kontaktna oseba:
tajnica Nataša Grmek, Ulica J. Pahorja 1,
6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/73‑10‑220,
faks 05/73‑10‑220, elektronska pošta:
vrtec.sezana@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Vrtec Seža‑
na, kontaktna oseba: ponudbe sprejema Na‑
taša Grmek, vsak delovni dan med 9. in 12.
uro, do vključno 14. 4. 2006 do 12. ure, Ulica
J. Pahorja 1, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/73‑10‑220, faks 05/73‑10‑220, elektron‑
ska pošta: vrtec.sezana@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega pra‑
va.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 14.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: čiščenje prostorov v stavbah naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: prostori in stavbe Vrtca
Sežana na 12 lokacijah: dve stavbi sta v
Sežani, ostale se nahajajo na naslednjih
lokacijah: Materija, Kozina, Divača, Seno‑
žeče, Lokev, Povir, Tomaj, Dutovje, Štanjel,
Komen. Točni naslovi so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čiščenje
3.962 m2 notranjih talnih površin in 468 m2
zunanjih in 918 m2 steklenih površin.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
31. 8. 2008.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze‑
ti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo jav‑
no naročilo oddano: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo za dobo 24
mesecev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajal‑
ca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po‑
trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposob‑
nosti: ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je ponudnik registriran pri pristoj‑
nem sodišču ali drugem organu, za dejav‑
nost, ki je predmet javnega naročila;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali li‑
kvidacijski postopek, ter da ni prenehal po‑
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega kaznive‑
ga dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež;
– da ponudnik izpolnjuje vse z zakonom
predpisane pogoje za opravljanje dejavno‑
sti, ki je predmet javnega naročila;
– da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben;
– da ponudnik razpolaga z zadostnimi
kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi;
– da ponudnik pripravi ponudbo, ki za‑
jema vse storitve navedene v specifikaciji
storitev;
– da ponudnik ni predložil zavajajočih
podatkov o izpolnjevanju pogojev;
– da so ponudbene cene fiksne najmanj
eno leto od datuma sklenitve pogodbe;
– da je plačilni rok naveden v ponudbi
najmanj 30 dni od dneva izstavitve računa;
– da predloži vsa zahtevana dokazila za
pravilnost ponudbe;
– da izstavlja račun enkrat mesečno, naj‑
kasneje do 10. dne v mesecu za pretekli
mesec.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
– dokazilo pristojnega organa o registra‑
ciji ponudnika za dejavnost, v katero sodi
izvajanje javnega naročila;
– dokazilo ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega kaznive‑
ga dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– izjava, da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ter, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– izjava ponudnika o izpolnjevanju z za‑
konom določenih pogojev za opravljanje
dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega
naročila;
– izjave ponudnika o stanju na dan od‑
daje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima ponudnik na dan pri‑
prave ponudbe poravnane davke in prispev‑
ke v skladu z zakonom;
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– za gospodarske družbe: potrdilo o pla‑
čilni sposobnosti oziroma solventnosti iz‑
dano s strani poslovne banke oziroma po‑
slovnih bank, če ima ponudnik odprtih več
računov. Za samostojne podjetnike napoved
za odmero davka vključno z bilanco stanja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
– navedba tehnične opreme in izjava po‑
nudnika, da razpolaga z zadostnimi tehnič‑
nimi zmogljivostmi;
– seznam najvažnejših opravljenih do‑
bav s področja predmeta javnega naročila v
zadnjih treh letih z najmanj tremi strokovnimi
priporočili ali izjavami ponudnika v prilogi;
– izjava o kakovosti storitev;
– opis tehnologije dela;
– izjava – navedba ključnega tehničnega
osebja in drugih strokovnih delavcev ponu‑
dnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogod‑
be in nadzor kakovosti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– najnižja cena – 60 točk,
– pripravljenost ponudnika, da prevzame
v delovno razmerje 7 delavcev (dosedanje
čistilke) naročnika – 25 točk,
– fiksnost ponudbenih cen – 12 točk,
– plačilni rok – 3 točke.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 4. 2006.
Cena: 15.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na podračun EZR
naročnika 01311‑6030641490, model 00,
sklic na št. 13/2‑JN.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 4. 2006 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 4. 2006
ob 10. uri, Vrtec Sežana, J. Pahorja 1, Se‑
žana, zbornica.
VI.4) Dodatne informacije: za ogled
stavb se je možno dogovoriti s kontaktno
osebo naročnika skladno z navodili iz razpi‑
sne dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 1. 3. 2004.
Vrtec Sežana
Št. 15‑202‑2006
Ob‑6712/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročni‑
ka: Občina Podlehnik, kontaktna ose‑
ba: Zlatko Kelenc, Podlehnik 21, 2286
Podlehnik, Slovenija, tel. 02/788‑40‑60,
faks 02/788‑40‑65, elektronska pošta:
obcina.podlehnik@podlehnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: 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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: I B‑26.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 805/03‑06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oprema večnamenske dvorane pri OŠ
Martin Korez Podlehnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Martin Korez Pod‑
lehnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenje‑
na vrednost javnega naročila 18 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogod‑
be in konec 30. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v raz‑
pisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno na‑
ročilo oddano: skladno z zakonom.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajal‑
ca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po‑
trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposob‑
nosti: dokazila in način predložitve so nave‑
dena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna doka‑
zila: dokazila in način predložitve so nave‑
dena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne spo‑
sobnosti – obvezna dokazila: dokazila in
način predložitve so navedena v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila: dokazila in način predložitve
so navedena v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev ome‑
jeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 805/03‑06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 3. 2006.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na tran‑
sakcijski račun Občine Podlehnik TR
01372‑0100017567; ID št. za DDV
SI30569320.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 3. 2006 do
12. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 3. 2006
ob 12.30, v prostorih Občine Podlehnik.
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 odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Občina Podlehnik
Ob‑6789/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pro‑
stovoljno gasilsko društvo Trnovci, kontak‑
tna oseba: Mirko Lovrec, Trnovci 4, 2258 Sv.
Tomaž, Slovenija, tel. 041/579‑080.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
datne informacije: Občina Ormož, kontak‑
tna oseba: Ida Štibler, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, Slovenija, tel. 02/741‑53‑00, faks
02/741‑53‑27, elektronska pošta: obcina.
urad@ormoz.si, internetni naslov: www.or‑
moz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
kumentacijo: Občina Ormož, kontaktna
oseba: Marinka Vajda, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, Slovenija, tel. 02/741‑53‑12, faks
02/741‑53‑31, elektronska pošta: marinka.
vajda@ormoz.si, internetni naslov: www.
ormoz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba posla‑
ti ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Ormož, kontaktna oseba: Mateja Petek,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/741‑53‑21, faks 02/741‑53‑31, elektron‑
ska pošta: mateja.petek@ormoz.si, interne‑
tni naslov: www.ormoz.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: ka‑
tegorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 05/2006 JN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
finančni najem, ki obsega nabavo gasilskega vozila z vodo GV‑V1 po tipizaciji
GZS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež PGD Trnovci, Tr‑
novci 4, 2258 Sv. Tomaž.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.14.00.00‑3, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 34.14.42.10‑3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: finančni
najem, ki obsega nabavo gasilskega vozila
z vodo GV‑V1 po tipizaciji GZS.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev in/ali 180 dni od od‑
daje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(OBR. K1) razpisne dokumentacije v višini
1,500.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo po‑
godbenih obveznosti, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (OBR. K2) razpisne

dokumentacije, v višini 10% pogodbene
vrednosti, izbrani ponudnik jo predloži naj‑
kasneje v desetih dneh od sklenitve po‑
godbe;
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (OBR. K3) razpisne
dokumentacije v višini 10% pogodbene vre‑
dnosti; ponudnik jo predloži po primopredaji
vozila. Brez predložene garancije primopre‑
daja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 3,800.000
ob dobavi vozila, razlika finančni najem (li‑
zing) v 16 (kvartalnih) obrokih.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno na‑
ročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila, kot je navedeno v razpisni doku‑
mentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izva‑
jalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponu‑
dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah‑
tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran za opravljanje dejav‑
nosti, ki je predmet naročila,
– da ima potrebno dovoljenje za opra‑
vljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na‑
ročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi take‑
ga kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave stečajni ali likvi‑
dacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudni‑
kovega poslovanja, poslovanje ponudnika
ni sme voditi izredna uprava, oziroma ne
sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– da ima poravnane davke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež,
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ima izpolnjene obveznosti do podi‑
zvajalcev ali dobaviteljev,
– da izpolni in podpiše izjavo o sposob‑
nosti izvedbe javnega naročila,
– da ima izpolnjene vse zapadle obve‑
znosti do naročnika,
– da je ekonomsko – finančno sposo‑
ben:
– da znaša višina letnih celotnih sku‑
pnih prihodkov ponudnika v preteklih treh
poslovnih letih najmanj v višini trikratne po‑
nujene vrednosti javnega naročila in da po‑
nudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih
mesecih ni bil blokiran. Če ponudnik posluje
manj kot 3 leta, morajo znašati celotni sku‑
pni prihodki v preteklem letu najmanj štiri‑
kratno ponujeno vrednost javnega naročila,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
ali kadrovskimi zmogljivostmi:
– da je bil ponudnik v zadnjih treh le‑
tih pred oddajo ponudbe pozitivno ocenjen
pri dobav vsaj enega gasilskega vozila, ki
je po naravi in obsegu enakovredno razpi‑
sanemu,
– da predloži seznam kadrov kot to zah‑
teva priloga v razpisni dokumentaciji,
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– da predloži bančno garancijo za re‑
snost ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
(redni izpis iz sodnega registra), ki izkazuje
zadnje pravno‑relevantno stanje za pravne
osebe oziroma fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov (vključno z
dejavnostmi) pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki izkazuje zadnje pravno – rele‑
vantno stanje za fizične osebe (samostojne
podjetnike posameznike),
– izpisek iz sodne upravne ali druge
ustrezne evidence – kopijo dovoljenja pri‑
stojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila, če je dovoljenje zahte‑
vano s posebnim zakonom ali enakovredno
potrdilo, ki ga izda pristojni organ, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zah‑
tevano s posebnim zakonom oziroma pod‑
pisana in žigosana izjava ponudnika, da za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naro‑
čila ne potrebuje posebnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije,
– potrdilo ministrstva pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni,
– podpisana in žigosana izjava ponu‑
dnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, kot to zahteva priloga raz‑
pisne dokumentacije,
– potrdilo, izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravna‑
ve, v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni,
– podpisana in žigosana izjava ponudni‑
ka, da se zoper njega ne vodi postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ter da
ni bil uveden katerikoli drug zgornjim po‑
stopkom soroden postopek kot to zahteva
priloga razpisne dokumentacije,
– originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS o poravnavi vseh dav‑
kov in prispevkov, ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni,
– podpisana in žigosana izjava podizva‑
jalcev, ki sodelujejo s ponudnikom pri po‑
nudbi, da je imel ponudnik v obdobju enega
leta pred pričetkom naročila ves čas pravo‑
časno, pravilno in v celoti poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije,
– dogovor oziroma pogodbo o sodelova‑
nju med izvajalcem in podizvajalci,
– podpisana in žigosana izjava ponudnika,
da bo skladno z zahtevami naročnika tehnič‑
no, kadrovsko, terminsko in finančno sposo‑
ben izvesti predmetno javno naročilo, kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– podpisana in žigosana izjava ponu‑
dnika, da ima do naročnika poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
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– bilance uspeha za leto 2002, 2003,
2004 (bilance morajo biti revidirane) v pri‑
meru, da je ponudnik po zakonu zavezan
k reviziji letnih računovodskih izkazov ozi‑
roma, če teh zaradi pravnega statusa nima
pa davčne napovedi za ta leta,
– tabela z vpisanimi podatki o celotnih
skupnih prihodkih za pretekla tri leta kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– BON 2 ali enakovredno drugo dokazi‑
lo oziroma potrdilo ponudnikove poslovne
banke, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mese‑
cih pred izdajo BON 2 oziroma potrdila ni
bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
– seznam opravljenih storitev v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe s podro‑
čja nabave gasilskih vozil kot to zahteva
priloga razpisne dokumentacije, vključno
z dokazili v obliki potrdila za vsak posel
– pogodbo posebej, izdanih s strani konč‑
nih naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo
kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogod‑
benih obveznosti,
– seznam kadrov ponudnika, ki bodo od‑
govorni za izvajanje javnega naročila kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev ome‑
jeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe – največ do 23 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 05/2006‑JN.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 4. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 4. 2006 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno – ose‑
be s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 4. 2006
ob 11.30; Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, sejna soba št. 15.
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 odpo‑
slano: 6. 3. 2006.
Prostovoljno gasilsko društvo Trnovci
Ob‑6790/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pro‑
stovoljno gasilsko društvo Ormož, kontak‑
tna oseba: Simon Kolmanič, Ljutomerska 1,
2270 Ormož, Slovenija, tel. 041/687‑289.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
datne informacije: Občina Ormož, kontak‑
tna oseba: Ida Štibler, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, Slovenija, tel. 02/741‑53‑00, faks
02/741‑53‑27, elektronska pošta: obcina.
urad@ormoz.si, internetni naslov: www.or‑
moz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
kumentacijo: Občina Ormož, kontaktna
oseba: Marinka Vajda, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, Slovenija, tel. 02/741‑53‑12, faks
02/741‑53‑31, elektronska pošta: marinka.
vajda@ormoz.si, internetni naslov: www.
ormoz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba posla‑
ti ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Ormož, kontaktna oseba: Mateja Petek,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/741‑53‑21, faks 02/741‑53‑31, elektron‑
ska pošta: mateja.petek@ormoz.si, interne‑
tni naslov: www.ormoz.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: ka‑
tegorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 15/2006 JN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila :
finančni najem, ki obsega nabavo gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25 po
tipizaciji GZS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež PGD Ormož, Lju‑
tomerska 1, 2270 Ormož.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.14.00.00‑3; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 34.14.42.10‑3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: finančni
najem, ki obsega nabavo gasilskega vozila
s cisterno GVC 16/25 po tipizaciji GZS.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev in/ali 180 dni od od‑
daje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(OBR. K1) razpisne dokumentacije v višini
2,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, sestavljena v skla‑
du s priloženim vzorcem (OBR. K2) razpi‑
sne dokumentacije, v višini 10% pogodbe‑
ne vrednosti, izbrani ponudnik jo predloži
najkasneje v desetih dneh od sklenitve po‑
godbe;
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (OBR. K3) razpisne
dokumentacije v višini 10% pogodbene vre‑
dnosti; ponudnik jo predloži po primopredaji
vozila. Brez predložene garancije primopre‑
daja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 9,000.000
SIT ob dobavi vozila, razlika finančni najem
(lizing) v 16 (kvartalnih) obrokih.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno na‑
ročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi

naročila, kot je navedeno v razpisni doku‑
mentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izva‑
jalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponu‑
dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah‑
tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran za opravljanje dejav‑
nosti, ki je predmet naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opra‑
vljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na‑
ročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi take‑
ga kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave stečajni ali likvi‑
dacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudni‑
kovega poslovanja, poslovanje ponudnika
ni sme voditi izredna uprava, oziroma ne
sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– da ima poravnane davke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ima izpolnjene obveznosti do podi‑
zvajalcev ali dobaviteljev;
– da izpolni in podpiše izjavo o sposob‑
nosti izvedbe javnega naročila;
– da ima izpolnjene vse zapadle obve‑
znosti do naročnika;
– da je ekonomsko – finančno sposo‑
ben:
– da znaša višina letnih celotnih sku‑
pnih prihodkov ponudnika v preteklih treh
poslovnih letih najmanj v višini trikratne
ponujene vrednosti javnega naročila in da
ponudnikov transakcijski račun v zadnjih
šestih mesecih ni bil blokiran. Če ponudnik
posluje manj kot 3 leta, morajo znašati ce‑
lotni skupni prihodki v preteklem letu naj‑
manj štirikratno ponujeno vrednost javnega
naročila;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
ali kadrovskimi zmogljivostmi:
– da je bil ponudnik v zadnjih treh le‑
tih pred oddajo ponudbe pozitivno ocenjen
pri dobav vsaj enega gasilskega vozila, ki
je po naravi in obsegu enakovredno razpi‑
sanemu;
– da predloži seznam kadrov kot to zah‑
teva priloga v razpisni dokumentaciji;
– da predloži bančno garancijo za re‑
snost ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
(redni izpis iz sodnega registra), ki izkazuje
zadnje pravno‑relevantno stanje za pravne
osebe oziroma fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov (vključno z
dejavnostmi) pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki izkazuje zadnje pravno – rele‑
vantno stanje za fizične osebe (samostojne
podjetnike posameznike);
– izpisek iz sodne upravne ali druge
ustrezne evidence – kopijo dovoljenja pri‑
stojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila, če je dovoljenje zahte‑
vano s posebnim zakonom ali enakovredno
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potrdilo, ki ga izda pristojni organ, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zah‑
tevano s posebnim zakonom oziroma pod‑
pisana in žigosana izjava ponudnika, da za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naro‑
čila ne potrebuje posebnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni;
– podpisana in žigosana izjava ponu‑
dnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, kot to zahteva priloga raz‑
pisne dokumentacije;
– potrdilo, izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravna‑
ve, v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni;
– podpisana in žigosana izjava po‑
nudnika, da se zoper njega ne vodi po‑
stopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ter da ni bil uveden katerikoli drug
zgornjim postopkom soroden postopek kot
to zahteva priloga razpisne dokumenta‑
cije;
– originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS o poravnavi vseh dav‑
kov in prispevkov, ki ne sme biti starejše
od 30 dni;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni;
– podpisana in žigosana izjava podizva‑
jalcev, ki sodelujejo s ponudnikom pri po‑
nudbi, da je imel ponudnik v obdobju enega
leta pred pričetkom naročila ves čas pravo‑
časno, pravilno in v celoti poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije;
– dogovor oziroma pogodbo o sodelova‑
nju med izvajalcem in podizvajalci;
– podpisana in žigosana izjava ponudni‑
ka, da bo skladno z zahtevami naročnika
tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo,
kot to zahteva priloga razpisne dokumen‑
tacije;
– podpisana in žigosana izjava ponu‑
dnika, da ima do naročnika poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
– bilance uspeha za leto 2002, 2003,
2004 (bilance morajo biti revidirane) v pri‑
meru, da je ponudnik po zakonu zavezan
k reviziji letnih računovodskih izkazov ozi‑
roma, če teh zaradi pravnega statusa nima
pa davčne napovedi za ta leta;
– tabela z vpisanimi podatki o celotnih
skupnih prihodkih za pretekla tri leta kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– BON 2 ali enakovredno drugo dokazi‑
lo oziroma potrdilo ponudnikove poslovne
banke, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mese‑
cih pred izdajo BON 2 oziroma potrdila ni
bil blokiran.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
– seznam opravljenih storitev v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe s podro‑
čja nabave gasilskih vozil kot to zahteva
priloga razpisne dokumentacije, vključno
z dokazili v obliki potrdila za vsak posel
– pogodbo posebej, izdanih s strani konč‑
nih naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo
kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogod‑
benih obveznosti;
– seznam kadrov ponudnika, ki bodo od‑
govorni za izvajanje javnega naročila kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev ome‑
jeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe – največ do 23 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 15/2006‑JN.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 4. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 4. 2006 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno – ose‑
be s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 4. 2006
ob 11. uri; Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, sejna soba št. 15.
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 odpo‑
slano: 6. 3. 2006.
Prostovoljno gasilsko društvo Ormož
Št. 430‑60/2006/6
Ob‑6792/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Re‑
publika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefano‑
va 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 do‑
datne 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.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
kumentacijo: Republika Slovenija, Ministr‑
stvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljub‑
ljana, Slovenija, tel. +386/1/472‑40‑54,
faks +386/1/472‑57‑91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: ka‑
tegorija storitve 14.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za oddajo
naročila storitve po odprtem postopku za
izvajanje storitev vzdrževanja stanovanj in
obračuna najemnin, ki so v upravljanju Mi‑
nistrstva za notranje zadeve na območju
Republike Slovenije, št. 430‑60/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje storitev vzdrževanja stanovanj
in obračuna najemnin, ki so v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve na območju Republike Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje celotne Re‑
publike Slovenije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
70.10.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
70.10.00.00.
2) Kratek opis: izvajalec bo mesečno
opravljal obračun najemnine. Podrobnejši
opis storitve je naveden v razpisni doku‑
mentaciji.
3) Obseg ali količina: približno 765 sta‑
novanj, ocenjena vrednost: 16,500.000 SIT
brez DDV.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
70.10.00.00.
2) Kratek opis: izvajalec bo po naročilu
naročnika opravil ogled stanovanja, izdelal
popis potrebnih del s količinami, izvedel po‑
stopek za izbiro najugodnejšega izvajalca,
vršil nadzor izvajanja del in izvedel prevzem
del v sodelovanju z naročnikom.
Podrobnejši opis storitve je naveden v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: približno 180 stano‑
vanj letno, ocenjena vrednost: 16,000.000
SIT brez DDV.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javni
razpis je razdeljen na dva sklopa, ki sta
podrobneje opisana v prilogi. Predmet jav‑
nega razpisa je obračun najemnin za približ‑
no 765 stanovanj pri sklopu 1 in vzdrževanje
in izboljšave okvirno 180 stanovanj letno pri
sklopu 2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 24 mesecev od oddaje na‑
ročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe in
bančna garancija za dobro izvedbo pogod‑
benih obveznosti.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plači‑
la ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plači‑
la mora biti 30. dan od dneva uradnega
prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze‑
ti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina po‑
nudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbra‑
ni na javnem razpisu. Pravni akt o skupni
izvedbi naročila mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih ponudnikov za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa po‑
nudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna doka‑
zila: ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
registracijo, potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
– ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
potrdilo, da proti ponudniku ni uveden po‑
stopek prisilne poravnave, stečajni ali likvi‑
dacijski postopek in
– potrdilo, da je poravnal davke, pri
spevke in druge obvezne dajatve, določene
z zakonom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev ome‑
jeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega na‑
ročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 430‑60/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 4. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100‑6370171132, sklicna
številka: 28 17116‑2401002‑43006006, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljub‑
ljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X. Od dneva objave do za‑
dnjega roka za oddajo ponudb je vsem zain‑
teresiranim 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 doku‑
mentacija 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: 12. 4. 2006 do
15. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem 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 po‑
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nudnikov morajo pred pričetkom javnega od‑
piranja ponudb komisiji izročiti pisna poobla‑
stila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 4. 2006
ob 14. 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: tuji ponudniki
predložijo pod točkama III.2.1.1) in III.2.1.2)
navedena tovrstna ustrezna dokazila pristoj‑
nih 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 dokazi‑
la ne zajemajo vseh navedenih primerov v
omenjenih točkah, lahko ponudnik posame‑
zno dokazilo nadomesti z lastno pisno izja‑
vo, overjeno pred pristojnim organom drža‑
ve, 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 Republi‑
ki Sloveniji se izjava podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo
dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi:
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob‑6801/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ob‑
čina Loška dolina, kontaktna oseba: Ro‑
bert Gradišar, Cesta Notranjskega odreda
2, 1386 Stari trg pri Ložu, Slovenija, tel.
01/705‑06‑70, faks 01/705‑06‑80, elektron‑
ska pošta: loska‑dolina@loska‑dolina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35307‑1/2005 – 01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projektne dokumentacije na nivoju PGD, PZI za sistem zbiranja, odvajanja
in čiščenja odpadnih voda na območju
Občine Loška dolina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Loška
dolina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: projek‑
tna dokumentacija pokriva celotno območje
občine. Pričakuje se, da bo projektna doku‑
mentacija vsebovala vse potrebne sestav‑
ne dele in se bo na njeni podlagi pridobilo
gradbeno dovoljenje ter začelo z izgradnjo
sistema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 1. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ban‑
čna garancija za resnost ponudbe v višini

10% ponudbene cene ali več, z veljavnostjo
90 dni od dneva odpiranja ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila minimalno 60 dni od dneva prejema
situacije ali računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno na‑
ročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izva‑
jalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponu‑
dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah‑
tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečaja ali li‑
kvidacijski postopek,
– potrdilo da ponudniku v zadnjih 5 le‑
tih ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila: izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila: potrdilo, da ima
ponudnik poravnane vse davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
– dokazilo o zagotavljanju minimalnega
števila ustreznih strokovnih kadrov,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev stro‑
kovnega kadra; vpis v imenik inženirske
zbornice,
– dokazilo o zavarovanju projektantske
odgovornosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev ome‑
jeno na določeno stroko: da, gradbeno, ele‑
ktro, kemijsko, strojno.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. najnižja cena – 80%,
2. reference – 20%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je do‑
kumentu določil naročnik: 35307‑1/2005
– 01/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 4. 2006, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
01265‑0100002634 pred prevzemom razpi‑
sne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 4. 2009 do
13. ure, na sedežu Občine Loška dolina –
sprejemna pisarna.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je jav‑
no.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 4. 2006
ob 9. uri; Občina Loška dolina – mala sejna
soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da, intereg III A slo‑hun‑cro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 6. 3. 2006.
Občina Loška dolina
Št. 110‑1/06
Ob‑6843/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Ce‑
lje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30‑09‑900,
faks 01/30‑09‑937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
datne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljublja‑
na, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Sloveni‑
ja, faks 01/30‑09‑937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
kumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotni‑
kova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30‑68‑253, faks 01/30‑68‑206, internetni
naslov: www.dd‑ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC sve‑
tovanje 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: 2006/000057.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava gradbeno‑tehničnega eleborata
študije Variant HC Ptuj‑Markovec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: HC Ptuj‑Markovec.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.31.0.00‑7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Razpisana naloga predvideva:
– 1. faza:
– preučitev dosedanjih študijskih rešitev
na tem odseku z analizo in kratkim komen‑
tarjem,
– preučitev in analiza prometnih študij
na tem odseku za določitev sistema cest,
– preučitev predlogov in pripomb iz do‑
sedanjih obravnav v lokalnih skupnostih z
opredelitvami do vključevanja v nadaljnji
postopek,
– preučitev in analiza pridobljenih
pred‑hodnih smernic,
– izdelava tehničnih preveritev in pripra‑
va predloga variant za vrednotenje;
– 2. faza:
– izdelava gradbeno‑tehničnega elabo‑
rata študije variant po specifikaciji, podani v
nadaljevanju,
– izdelava izvlečka elaborata s poroči‑
lom glede gradbeno‑tehnične sprejemljivosti
posameznih variant, vključno s predlogom
najprimernejše variante;

– 3. faza:
– izdelava sprememb in dopolnitev
gradbeno‑tehničnega elaborata po priporo‑
čilih in stališčih iz javne razgrnitve.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 13 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 900.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predlo‑
žitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: raz‑
pisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije. Način plače‑
vanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze‑
ti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno doku‑
mentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izva‑
jalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponud
nika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah‑
tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– podatki o ponudniku in seznam poobla‑
ščenih predstavnikov ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazi‑
la: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
– velike in srednje družbe v skladu s kla‑
sifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilanč‑
ne 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).
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pri‑
stojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 me‑
secev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvez
na dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izgradnja AC ali HC za
sklop 1 oziroma izgradnja premostitvenih
objektov na AC ali HC za sklop 2 izdelava
študije variant, gradbeno–tehničnega ela‑
borata primerjalne študije, idejni projekt ali
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
za avtoceste, hitre ceste ali glavne ceste), v
zadnjih treh letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave),
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev
ome‑jeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 2006/000057.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno doku‑
mentacijo 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 pri‑
meru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne doku‑
mentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 4. 2006 do
12.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 4. 2006 ob
13. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Ko‑
tnikova 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 odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110‑1/06
Ob‑6844/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Ce‑
lje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30‑09‑900,
faks 01/30‑09‑937, elektronska pošta:
info@dars.s.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
datne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljublja‑
na, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Sloveni‑
ja, faks 01/30‑09‑937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC sve‑
tovanje 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: ka‑
tegorija storitve: 27.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000060.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
HC Ptuj‑Markovci izdelava okoljskega
poročila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: HC Ptuj‑Markovci.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
903.11.0.00‑0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1.0 Faznost izdelave okoljskega poročila
in obveznosti izdelovalca OP,
1. faza – potrditev variant
Izdelovalec OP je dolžan v prvi fazi pri‑
praviti analizo okoljskih izhodišč, opredelitev
ciljev in kazalcev, izdelati metodologijo vre‑
dnotenja in jo posredovati naročniku in orga‑
nu pristojnemu za CPVO. V tej fazi je dolžan
na podlagi pridobljenih smernic izdelati tudi
posnetek ničelnega stanja na širšem ob‑
močju in za vse variante, ki se obdelujejo v
prvi fazi izdelave PŠV, torej za vse možnosti
variant, ki se proučujejo in predlagati že v tej
fazi možne optimizacije. Izdelovalec mora
sodelovati z izdelovalcem PŠV pri interpre‑
taciji rezultatov študije ranljivosti (Mapa I
PŠV), za tiste segmente okolja, ki so pred‑
met okoljskega poročila.
2. faza – izdelava posnetka ničelnega
stanja okolja za potrjene variante
Glede na razpoložljive podatke mora iz‑
delovalec seznaniti naročnika o morebitnih
manjkajočih podatkih za oceno variant in
zagotoviti glede na letni čas in morebitno
potrebne dodatne popise in terenske ogle‑
de, le‑te skladno s pravili stroke v najkraj‑
šem možnem času in v kolikor je to glede na
terminski plan izdelave PŠV potrebno pričeti
z aktivnostmi že v prehodni fazi.
3. faza – ocene vplivov na cilje po po‑
sameznih kazalcih za potrjene variante in
izdelava povzetka z vrednotenjem variant
za potrebe izdelave PŠV
4. Zaključek okoljskega poročila in po‑
sredovanje naročniku v revizijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 13 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 594.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predlo‑
žitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpi‑
sana dela se bodo financirala iz javnih sred‑
stev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obve‑
zni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze‑
ti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno doku‑
mentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izva‑
jalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponu‑
dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah‑
tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– podatki o ponudniku in seznam poobla‑
ščenih predstavnikov ponudnika s primerki
njihovih podpisov z navedbo podlage, na
osnovi katere navedene osebe podpisujejo
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dokumente v imenu in za račun ponudnika
(zakoniti zastopnik, statutarni zastopnik ali
pooblaščenec). V primeru navajanja poo‑
blaščenca morajo biti seznamu priložena
pooblastila za podpis;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence;
– potrdilo pristojnega organa;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazi‑
la: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
– velike in srednje družbe v skladu s kla‑
sifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilanč‑
ne 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).
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pri‑
stojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 me‑
secev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
– seznam najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila (izde‑
lava okoljskega dela primerjalne študije va‑
riant, poročilo o vplivih na okolje za avtoce‑
ste, hitre ceste, glavne ali regionalne ceste),
v zadnjih treh letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
predlagane za izvedbo del po pogodbi,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev ome‑
jeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 2006/000060.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno doku‑
mentacijo 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 pri‑
meru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne doku‑

mentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali pri‑
jav za sodelovanje: 13. 4. 2006 do 10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 4. 2006
ob 11. uri, v prostorih DDC svetovanje inže‑
niring, 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 odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob‑6849/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pro‑
stovoljno gasilsko društvo Hardek, kontak‑
tna oseba: Jože Šterman, Hardek 17, 2270
Ormož, Slovenija, tel. 041/633‑088.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Ormož, kontaktna ose‑
ba: Ida Štibler, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slo‑
venija, tel. 02/74‑15‑300, faks 02/74‑15‑327,
elektronska pošta: obcina.urad@ormoz.si,
internetni naslov: www.ormoz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
kumentacijo: Občina Ormož, kontaktna
oseba: Marinka Vajda, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, Slovenija, tel. 02/74‑15‑312,
faks 02/74‑15‑331, elektronska pošta:
marinka.vajda@ormoz.si, internetni naslov:
www.ormoz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba posla‑
ti ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Ormož, kontaktna oseba: Mateja Petek,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/74‑15‑321, faks 02/74‑15‑331, elektron‑
ska pošta: mateja.petek@ormoz.si, interne‑
tni naslov: www.ormoz.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: ka‑
tegorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 20/2006 JN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
finančni najem, ki obsega nabavo gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25 po
tipizaciji GZS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež PGD Hardek 17,
2270 Ormož.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naro‑
čil (CPV): glavni besednjak, glavni pred‑
met: 66.14.00.00‑3, dodatni predmeti:
34.14.42.10‑3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: finančni
najem, ki obsega nabavo gasilskega vozila
s cisterno GVC 16/25 po tipizaciji GZS.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev in/ali 180 dni od od‑
daje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(OBR. K1) razpisne dokumentacije v višini
2,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo po‑
godbenih obveznosti, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (OBR. K2) razpisne
dokumentacije, v višini 10% pogodbene vre‑
dnosti, izbrani ponudnik jo predloži najkasne‑
je v desetih dneh od sklenitve pogodbe,
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (OBR. K3) razpisne
dokumentacije v višini 10% pogodbene vre‑
dnosti; ponudnik jo predloži po primopredaji
vozila. Brez predložene garancije primopre‑
daja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 9,000.000
SIT ob dobavi vozila, razlika finančni najem
(lizing) v 16 (kvartalnih) obrokih.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno na‑
ročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila, kot je navedeno v razpisni doku‑
mentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izva‑
jalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponu‑
dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah‑
tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran za opravljanje dejav‑
nosti, ki je predmet naročila,
– da ima potrebno dovoljenje za opravlja‑
nje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega kazni‑
vega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave stečajni ali likvi‑
dacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudni‑
kovega poslovanja, poslovanje ponudnika
ni sme voditi izredna uprava, oziroma ne
sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– da ima poravnane davke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež,
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ima izpolnjene obveznosti do podi‑
zvajalcev ali dobaviteljev,
– da izpolni in podpiše izjavo o sposob‑
nosti izvedbe javnega naročila,
– da ima izpolnjene vse zapadle obve‑
znosti do naročnika,
– da je ekonomsko – finančno sposo‑
ben,
– da znaša višina letnih celotnih skupnih
prihodkov ponudnika v preteklih treh poslov‑
nih letih najmanj v višini trikratne ponujene
vrednosti javnega naročila in da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih
ni bil blokiran. Če ponudnik posluje manj kot
3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki
v preteklem letu najmanj štirikratno ponuje‑
no vrednost javnega naročila,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
ali kadrovskimi zmogljivostmi,
– da je bil ponudnik v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe pozitivno ocenjen pri

dobav vsaj enega gasilskega vozila, ki je
po naravi in obsegu enakovredno razpisa‑
nemu,
– da predloži seznam kadrov kot to zah‑
teva priloga v razpisni dokumentaciji,
– da predloži bančno garancijo za re‑
snost ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
(redni izpis iz sodnega registra), ki izkazuje
zadnje pravno‑relevantno stanje za pravne
osebe oziroma fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov (vključno z
dejavnostmi) pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki izkazuje zadnje pravno‑rele‑
vantno stanje za fizične osebe (samostojne
podjetnike posameznike),
– izpisek iz sodne upravne ali druge
ustrezne evidence – kopijo dovoljenja pri‑
stojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila, če je dovoljenje zahte‑
vano s posebnim zakonom ali enakovredno
potrdilo, ki ga izda pristojni organ, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zah‑
tevano s posebnim zakonom oziroma pod‑
pisana in žigosana izjava ponudnika, da za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naro‑
čila ne potrebuje posebnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni,
– podpisana in žigosana izjava ponu‑
dnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, kot to zahteva priloga raz‑
pisne dokumentacije,
– potrdilo, izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravna‑
ve, v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni,
– podpisana in žigosana izjava ponudni‑
ka, da se zoper njega ne vodi postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ter da
ni bil uveden katerikoli drug zgornjim po‑
stopkom soroden postopek kot to zahteva
priloga razpisne dokumentacije,
– originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS o poravnavi vseh dav‑
kov in prispevkov, ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni,
– podpisana in žigosana izjava podizva‑
jalcev, ki sodelujejo s ponudnikom pri po‑
nudbi, da je imel ponudnik v obdobju enega
leta pred pričetkom naročila ves čas pravo‑
časno, pravilno in v celoti poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije,
– dogovor oziroma pogodbo o sodelova‑
nju med izvajalcem in podizvajalci,
– podpisana in žigosana izjava ponudni‑
ka, da bo skladno z zahtevami naročnika
tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo,
kot to zahteva priloga razpisne dokumen‑
tacije,
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– podpisana in žigosana izjava ponu‑
dnika, da ima do naročnika poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
– bilance uspeha za leto 2002, 2003,
2004 (bilance morajo biti revidirane) v pri‑
meru, da je ponudnik po zakonu zavezan
k reviziji letnih računovodskih izkazov ozi‑
roma, če teh zaradi pravnega statusa nima
pa davčne napovedi za ta leta,
– tabela z vpisanimi podatki o celotnih
skupnih prihodkih za pretekla tri leta kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– BON 2 ali enakovredno drugo dokazi‑
lo oziroma potrdilo ponudnikove poslovne
banke, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mese‑
cih pred izdajo BON 2 oziroma potrdila ni
bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
– seznam opravljenih storitev v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe s področja
nabave gasilskih vozil kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije, vključno z dokazili
v obliki potrdila za vsak posel – pogodbo po‑
sebej, izdanih s strani končnih naročnikov, ki
potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravo‑
časno izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– seznam kadrov ponudnika, ki bodo od‑
govorni za izvajanje javnega naročila kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev ome‑
jeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe – največ do 23 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 20/2006‑JN.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 4. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 4. 2006 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno – ose‑
be s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 4. 2006
ob 10.30; Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, sejna soba št. 15.
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 odpo‑
slano: 6. 3. 2006.
Prostovoljno gasilsko društvo Hardek
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Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Prostovoljno gasilsko društvo Velika Nede‑
lja, kontaktna oseba: Ivan Vajda, Mihovci
102, 2274 Velika Nedelja, Slovenija, tel.
051/227‑403.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Ormož, kontaktna ose‑
ba: Ida Štibler, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slo‑
venija, tel. 02/74‑15‑300, faks 02/74‑15‑327,
elektronska pošta: obcina.urad@ormoz.si,
internetni naslov: www.ormoz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
kumentacijo: Občina Ormož, kontaktna
oseba: Marinka Vajda, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, Slovenija, tel. 02/74‑15‑312,
faks 02/74‑15‑331, elektronska pošta:
marinka.vajda@ormoz.si, internetni naslov:
www.ormoz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba posla‑
ti ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Ormož, kontaktna oseba: Mateja Petek,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/74‑15‑321, faks 02/74‑15‑331, elektron‑
ska pošta: mateja.petek@ormoz.si, interne‑
tni naslov: www.ormoz.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: ka‑
tegorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 22/2006 JN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
finančni najem, ki obsega nabavo gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25 po
tipizaciji GZS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež PGD Velika Ne‑
delja, Mihovci 102, 2274 Velika Nedelja.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naro‑
čil (CPV): glavni besednjak, glavni pred‑
met: 66.14.00.00‑3, dodatni predmeti:
34.14.42.10‑3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: finančni
najem, ki obsega nabavo gasilskega vozila
s cisterno GVC 16/25 po tipizaciji GZS.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev in/ali 180 dni od od‑
daje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(OBR. K1) razpisne dokumentacije v višini
2,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo po‑
godbenih obveznosti, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (OBR. K2) razpisne
dokumentacije, v višini 10% pogodbene
vrednosti, izbrani ponudnik jo predloži naj‑
kasneje v desetih dneh od sklenitve po‑
godbe,
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (OBR. K3) razpisne
dokumentacije v višini 10% pogodbene vre‑
dnosti; ponudnik jo predloži po primopredaji
vozila. Brez predložene garancije primopre‑
daja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 9,000.000
SIT ob dobavi vozila, razlika finančni najem
(lizing) v 16 (kvartalnih) obrokih.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno na‑
ročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila, kot je navedeno v razpisni doku‑
mentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izva‑
jalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponu‑
dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah‑
tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran za opravljanje dejav‑
nosti, ki je predmet naročila,
– da ima potrebno dovoljenje za opra‑
vljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na‑
ročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi take‑
ga kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave stečajni ali likvi‑
dacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudni‑
kovega poslovanja, poslovanje ponudnika
ni sme voditi izredna uprava, oziroma ne
sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– da ima poravnane davke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež,
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ima izpolnjene obveznosti do podi‑
zvajalcev ali dobaviteljev,
– da izpolni in podpiše izjavo o sposob‑
nosti izvedbe javnega naročila,
– da ima izpolnjene vse zapadle obve‑
znosti do naročnika,
– da je ekonomsko – finančno sposo‑
ben,
– da znaša višina letnih celotnih skupnih
prihodkov ponudnika v preteklih treh poslov‑
nih letih najmanj v višini trikratne ponujene
vrednosti javnega naročila in da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih
ni bil blokiran. Če ponudnik posluje manj kot
3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki
v preteklem letu najmanj štirikratno ponuje‑
no vrednost javnega naročila,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
ali kadrovskimi zmogljivostmi,
– da je bil ponudnik v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe pozitivno ocenjen pri
dobav vsaj enega gasilskega vozila, ki je
po naravi in obsegu enakovredno razpisa‑
nemu,
– da predloži seznam kadrov kot to zah‑
teva priloga v razpisni dokumentaciji,
– da predloži bančno garancijo za re‑
snost ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
(redni izpis iz sodnega registra), ki izkazuje
zadnje pravno‑relevantno stanje za pravne
osebe oziroma fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov (vključno z
dejavnostmi) pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki izkazuje zadnje pravno‑rele‑
vantno stanje za fizične osebe (samostojne
podjetnike posameznike),
– izpisek iz sodne upravne ali druge
ustrezne evidence – kopijo dovoljenja pri‑

stojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila, če je dovoljenje zahte‑
vano s posebnim zakonom ali enakovredno
potrdilo, ki ga izda pristojni organ, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zah‑
tevano s posebnim zakonom oziroma pod‑
pisana in žigosana izjava ponudnika, da za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naro‑
čila ne potrebuje posebnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni,
– podpisana in žigosana izjava ponu‑
dnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, kot to zahteva priloga raz‑
pisne dokumentacije,
– potrdilo, izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravna‑
ve, v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni,
– podpisana in žigosana izjava ponudni‑
ka, da se zoper njega ne vodi postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ter da
ni bil uveden katerikoli drug zgornjim po‑
stopkom soroden postopek kot to zahteva
priloga razpisne dokumentacije,
– originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS o poravnavi vseh dav‑
kov in prispevkov, ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pra‑
vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni,
– podpisana in žigosana izjava podizva‑
jalcev, ki sodelujejo s ponudnikom pri po‑
nudbi, da je imel ponudnik v obdobju enega
leta pred pričetkom naročila ves čas pravo‑
časno, pravilno in v celoti poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije,
– dogovor oziroma pogodbo o sodelova‑
nju med izvajalcem in podizvajalci,
– podpisana in žigosana izjava ponudni‑
ka, da bo skladno z zahtevami naročnika
tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo,
kot to zahteva priloga razpisne dokumen‑
tacije,
– podpisana in žigosana izjava ponu‑
dnika, da ima do naročnika poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
– bilance uspeha za leto 2002, 2003,
2004 (bilance morajo biti revidirane) v pri‑
meru, da je ponudnik po zakonu zavezan
k reviziji letnih računovodskih izkazov ozi‑
roma, če teh zaradi pravnega statusa nima
pa davčne napovedi za ta leta,
– tabela z vpisanimi podatki o celotnih
skupnih prihodkih za pretekla tri leta kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– BON 2 ali enakovredno drugo dokazi‑
lo oziroma potrdilo ponudnikove poslovne
banke, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mese‑
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cih pred izdajo BON 2 oziroma potrdila ni
bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
– seznam opravljenih storitev v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe s področja
nabave gasilskih vozil kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije, vključno z dokazili
v obliki potrdila za vsak posel – pogodbo po‑
sebej, izdanih s strani končnih naročnikov, ki
potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravo‑
časno izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– seznam kadrov ponudnika, ki bodo od‑
govorni za izvajanje javnega naročila kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev ome‑
jeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe – največ do 23 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 22/2006‑JN.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 4. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali pri‑
jav za sodelovanje: 12. 4. 2006 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno – ose‑
be s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 4. 2006
ob 10. uri; Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, sejna soba št. 15.
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 odpo‑
slano: 6. 3. 2006.
Prostovoljno gasilsko društvo
Velika Nedelja
Št. 430‑51/2006/2
Ob‑6853/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(‑e)
točka(‑e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu orga‑
na v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljublja‑
na, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/472‑40‑54, e‑pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/472‑57‑91.
Dodatni naslovi in kontaktne točke
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Re‑
publika Slovenija, Ministrstvo za notra‑
nje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljublja‑
na, 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 mo‑
goče dobiti specifikacije in dopolnilno do‑

kumentacijo (vključno z dokumenatcijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Lju‑
bljana, 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 sodelo‑
vanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naroočnika in glava(‑o) podro‑
čja (‑e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacio‑
nalni 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 na‑
ročnik: javni razpis za servisiranje prevoznih
sredstev, št. 430‑51/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 1.
Glavni kraj izvedbe: lokacije ponudnikov
– izvajalcev.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naro‑
čilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je servisiranje
prevoznih sredstev Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, Generalne policijske uprave in policijskih
uprav (uporabniki), po sklopih iz Priloge
B in zajema:
– vzdrževanje, to je izvajanje rednih vzdr‑
ževalnih pregledov oziroma rednih servisov
po servisni knjižici prevoznih sredstev,
– vsa servisna popravila, razen avtokle‑
parskih in avtoličarskih ter razen tistih, ki se
izvajajo pod pogoji garancije,
– strokovno telefonsko pomoč.
Ponudnik mora nuditi servisiranje za vse
kategorije vozil v okviru navedene blagov‑
ne znamke, kot na primer motorji, osebna
vozila, terenska vozila, kombinirana vozila,
tovorna vozila in podobno ter za celotno ko‑
ličino vozil, ki so v uporabi uporabnikov.
Podrobnejši opis predmeta javnega na‑
ročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00‑9.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: servisiranje prevoznih sredstev
blagovne znamke BMW.
1) Kratek opis: servisiranje prevoznih
sredstev Ministrstva za notranje zadeve
Republike Slovenije, Generalne policijske
uprave, Policijske uprave Ljubljana, Policij‑
ske uprave Koper, Policijske uprave Novo
mesto in Policijske uprave Slovenj Gradec
(uporabniki), znamke BMW. Servisiranje
zajema:
– vzdrževanje, to je izvajanje rednih vzdr‑
ževalnih pregledov oziroma rednih servisov
po servisni knjižici prevoznih sredstev,
– vsa servisna popravila, razen avtokle‑
parskih in avtoličarskih ter razen tistih, ki se
izvajajo pod pogoji garancije,
– strokovno telefonsko pomoč.
Ponudnik mora nuditi servisiranje za vse
kategorije vozil v okviru navedene blagov‑
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ne znamke, kot na primer motorji, osebna
vozila, terenska vozila, kombinirana vozila,
tovorna vozila in podobno ter za celotno ko‑
ličino vozil, ki so v uporabi uporabnikov.
Podrobnejši opis predmeta javnega na‑
ročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00‑9.
3) Količina ali obseg:
Okvirna količina prevoznih sredstev: 96.
Seznam in količina prevoznih sredstev
sta okvirna in se tekom trajanja pogodbe
prilagajata sprotnim potrebam uporabnikov
oziroma se spreminjata, na primer zaradi
nakupa novih prevoznih sredstev ali prodaje
le‑teh oziroma izločitve iz uporabe.
Ocenjeni stroški brez DDV: 40,650.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: servisiranje prevoznih sredstev
blagovne znamke Ford.
1) Kratek opis: servisiranje prevoznih
sredstev Ministrstva za notranje zadeve Re‑
publike Slovenije, Generalne policijske upra‑
ve in Policijske uprave Ljubljana (uporabni‑
ki), znamke Ford. Servisiranje zajema:
– vzdrževanje, to je izvajanje rednih vzdr‑
ževalnih pregledov oziroma rednih servisov
po servisni knjižici prevoznih sredstev,
– vsa servisna popravila, razen avtokle‑
parskih in avtoličarskih ter razen tistih, ki se
izvajajo pod pogoji garancije,
– strokovno telefonsko pomoč.
Ponudnik mora nuditi servisiranje za vse
kategorije vozil v okviru navedene blagov‑
ne znamke, kot na primer motorji, osebna
vozila, terenska vozila, kombinirana vozila,
tovorna vozila in podobno ter za celotno ko‑
ličino vozil, ki so v uporabi uporabnikov.
Podrobnejši opis predmeta javnega na‑
ročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00‑9.
3) Količina ali obseg:
Okvirna količina prevoznih sredstev: 70.
Seznam in količina prevoznih sredstev
sta okvirna in se tekom trajanja pogodbe
prilagajata sprotnim potrebam uporabnikov
oziroma se spreminjata, na primer zaradi
nakupa novih prevoznih sredstev ali prodaje
le‑teh oziroma izločitve iz uporabe.
Ocenjeni stroški brez DDV: 23,775.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: servisiranje prevoznih sredstev
blagovne znamke Opel.
1) Kratek opis: servisiranje prevoznih
sredstev Ministrstva za notranje zadeve Re‑
publike Slovenije, Generalne policijske upra‑
ve in Policijske uprave Ljubljana (uporabni‑
ki), znamke Opel. Servisiranje zajema:
– vzdrževanje, to je izvajanje rednih vzdr‑
ževalnih pregledov oziroma rednih servisov
po servisni knjižici prevoznih sredstev,
– vsa servisna popravila, razen avtokle‑
parskih in avtoličarskih ter razen tistih, ki se
izvajajo pod pogoji garancije,
– strokovno telefonsko pomoč.
Ponudnik mora nuditi servisiranje za vse
kategorije vozil v okviru navedene blagov‑
ne znamke, kot na primer motorji, osebna
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vozila, terenska vozila, kombinirana vozila,
tovorna vozila in podobno ter za celotno ko‑
ličino vozil, ki so v uporabi uporabnikov.
Podrobnejši opis predmeta javnega na‑
ročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00‑9.
3) Količina ali obseg:
Okvirna količina prevoznih sredstev: 52.
Seznam in količina prevoznih sredstev
sta okvirna in se tekom trajanja pogodbe
prilagajata sprotnim potrebam uporabnikov
oziroma se spreminjata, na primer zaradi
nakupa novih prevoznih sredstev ali prodaje
le‑teh oziroma izločitve iz uporabe.
Ocenjeni stroški brez DDV: 23,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: servisiranje prevoznih sredstev
blagovne znamke Škoda.
1) Kratek opis: servisiranje prevoznih
sredstev Ministrstva za notranje zadeve
Republike Slovenije, Generalne policijske
uprave in Policijske uprave Ljubljana (upo‑
rabniki), znamke Škoda. Servisiranje zaje‑
ma:
– vzdrževanje, to je izvajanje rednih vzdr‑
ževalnih pregledov oziroma rednih servisov
po servisni knjižici prevoznih sredstev,
– vsa servisna popravila, razen avtokle‑
parskih in avtoličarskih ter razen tistih, ki se
izvajajo pod pogoji garancije,
– strokovno telefonsko pomoč.
Ponudnik mora nuditi servisiranje za vse
kategorije vozil v okviru navedene blagov‑
ne znamke, kot na primer motorji, osebna
vozila, terenska vozila, kombinirana vozila,
tovorna vozila in podobno ter za celotno ko‑
ličino vozil, ki so v uporabi uporabnikov.
Podrobnejši opis predmeta javnega na‑
ročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00‑9.
3) Količina ali obseg
Okvirna količina prevoznih sredstev: 48.
Seznam in količina prevoznih sredstev
sta okvirna in se tekom trajanja pogodbe
prilagajata sprotnim potrebam uporabnikov
oziroma se spreminjata, na primer zaradi
nakupa novih prevoznih sredstev ali prodaje
le‑teh oziroma izločitve iz uporabe.
Ocenjeni stroški brez DDV: 12,834.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti po‑
nudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: pred‑
metni javni razpis se izvaja za obdobje 24
mesecev. Okvirne količine prevoznih sred‑
stev, za katera se bodo izvajale storitve po
predmetnem javnem razpisu, so po sklopih
(blagovnih znamkah) navedene v Prilogi B,
v razpisni dokumentaciji pa je podan tudi
okviren seznam prevoznih sredstev po sklo‑
pih (blagovnih znamkah), kategorijah vozil
in uporabnikih.
Seznam in količina prevoznih sredstev
sta okvirna in se tekom trajanja pogodbe
prilagajata sprotnim potrebam uporabnikov
oziroma se spreminjata, na primer zaradi
nakupa novih prevoznih sredstev ali prodaje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
le‑teh oziroma izločitve iz uporabe.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
100,259.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ban‑
čna garancija za resnost ponudbe in ban‑
čna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačil‑
na ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan od
dneva uradnega prejema računa, ki je izsta‑
vljen po opravljeni storitvi.
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 izved‑
bi naročila mora natančno opredeliti odgo‑
vornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgo‑
varjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih su‑
bjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpi‑
som 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 sposob‑
nost:
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 li‑
kvidacijski postopek in
– potrdilo, da je poravnal davke, prispev‑
ke in druge obvezne dajatve, določene z
zakonom.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– podatke o servisni delavnici in izjavo o
usposobljenosti strokovnega osebja – de‑
lavcev oziroma serviserjev, ki bodo izvajali
razpisane storitve ter
– dokazilo, da je pooblaščen serviser za
vozila blagovnih znamk, za katere se prija‑
vlja po predmetnem javnem razpisu.
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: ekonomsko naj‑
ugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
Ponderiranje
1. cena servisne ure
55
2. oddaljenost servisne delavnice
30
3. popust na cenike originalnih
nadomestnih delov in materiala
15
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska draž‑
ba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430‑51/2006.

IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Številka obvestila v UL: 2005 82/23895
z dne 9. 9. 2005.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne doku‑
mentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumenta‑
cije: 18. 4. 2006 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Če se, navedite ceno: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, števil‑
ka računa: 01100‑6370171132, sklicna šte‑
vilka: 28 17116‑2401002‑43005106, za na‑
kazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljublja‑
na, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim po‑
nudnikom 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 doku‑
mentacijo, 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 do‑
kazilo 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: 19. 4. 2006 do
15. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sesta‑
vljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 4.
2006 ob 12. uri.
Kraj: Ministrstvo za notranje zadeve,
Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (me‑
detaža), 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 sodelo‑
vanje 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 sku‑
pnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1) in III.2.2): tuji ponudniki pre‑
dložijo navedena tovrstna ustrezna dokazi‑
la pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima
ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni or‑
gani ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka
dokazila ne zajemajo vseh navedenih pri‑
merov v omenjenih točkah, lahko ponudnik
posamezno dokazilo nadomesti z lastno pi‑
sno izjavo, overjeno pred pristojnim orga‑
nom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno od‑
govornostjo, če tako določa nacionalni za‑
kon. 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 pritožbe‑
ne postopke: Državna revizijska komisija za
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revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slo‑
venska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e‑po‑
šta: 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: Mi‑
nistrstvo za notranje zadeve, Štefano‑
va 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:
6. 3. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 446/06

Ob‑6787/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega na‑
ročila št. JN 06/06: »Dobava nizkonapeto‑
stnih (n.n.) samonosnih energetskih kablov
(SKS) in opornic za podporne izolatorje«,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 15‑17
z dne 17. 2. 2006, Ob‑3826/06 in št. 19‑20
z dne 24. 2. 2006, Ob‑4942 (popravek obja‑
ve), se spremeni naslednja točka:
III.2.1.4) Drugi podatki:
– dokazilo/‑a (pozitivno referenčno/‑a
potrdilo/‑a) o že izvedenih dobavah blaga
kupcem v zadnjih treh letih, pri čemer je
znašala skupna vrednost teh dobav min.
100% ponudbene vrednosti vsakega razpisnega sklopa, za katerega daje ponudbo.
VI.4) Dodatne informacije: vsa ostala
določila v objavi v Uradnem listu RS, št.
15‑17 z dne 17. 2. 2006, Ob‑3826/06 in
popravku objave v Uradnem listu RS, št.
19‑20 z dne 24. 2. 2006, Ob‑4942, ostanejo še naprej v veljavi.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Elektro Ljubljana
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
Št. 102/772/2006
Ob‑6504/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro‑Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Borut Vertačnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljublja‑
na, Slovenija, tel. ++386/1/474‑30‑00, faks
++386/1/474‑24‑42, elektronska pošta: Bo‑
rut.Vertacnik@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
kumentacijo: Elektro‑Slovenija, d.o.o.,
kontaktna oseba: Katarina Krepfl, Haj‑
drihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/474‑25‑11, faks ++386/1/474‑25‑02,
elektronska pošta: Katarina.Krepfl@eles.si,
internetni naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro‑Slo‑
venija, d.o.o., kontaktni osebi: Katarina Kre‑
pfl, Milena Trifunovič, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474‑25‑11,
faks ++386/1/474‑25‑02, elektronska pošta:
Katarina.Krepfl@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: na‑
kup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 190/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme lastne rabe
(DEA) za objekt RTP 400/110 kV Okroglo,
dogradnja transformacije 400/110 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj do‑
bave ali izvedbe: RTP 400/110 kV Okroglo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evrop‑
skih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ban‑
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključe‑
nim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plači‑
la ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vklju‑
čujejo: avansa ni, plačilni rok je najmanj 60
dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno na‑
ročilo oddano: v primeru skupnega nastopa‑
nja večih ponudnikov bo naročnik z izbrano
skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem
primeru mora biti v ponudbeni dokumenta‑
ciji predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgo‑
vornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izva‑
jalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponu‑
dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah‑
tevanih sposobnosti: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazi‑
la: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila: navedeno v razpi‑
sni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila: navedeno v razpisni doku‑
mentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: sklep št. 190/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan do
3. 4. 2006 od 10. do 14. ure.
Cena: 15.000 SIT (12.500 SIT + 2.500
SIT DDV).
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Pogoji in način plačila: virmansko naka‑
zilo z oznako naziva javnega naročila na
račun št. 02924‑0017900956, sklic na sklep
št. 190/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 3. 4. 2006 do
9.30 ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 4. 2006
ob 10. uri; Elektro‑Slovenija, d.o.o., Hajdri‑
hova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, dvo‑
rana B.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Elektro‑Slovenija, d.o.o.
Št. 102/772/2006
Ob‑6505/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro‑Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Borut Vertačnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljublja‑
na, Slovenija, tel. ++386/1/474‑30‑00, faks
++386/1/474‑24‑42, elektronska pošta: Bo‑
rut.Vertacnik@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
kumentacijo: Elektro‑Slovenija, d.o.o.,
kontaktna oseba: Katarina Krepfl, Haj‑
drihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/474‑25‑11, faks ++386/1/474‑25‑02,
elektronska pošta: Katarina.Krepfl@eles.si,
internetni naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro‑Slo‑
venija, d.o.o., kontaktni osebi: Katarina Kre‑
pfl, Milena Trifunovič, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474‑25‑11,
faks ++386/1/474‑25‑02, elektronska pošta:
Katarina.Krepfl@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: na‑
kup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 191/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava spojne in obesne opreme in vodnikov za objekt za RTP 400/110 kV Okroglo, dogradnja transformacije 400/110
kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj do‑
bave ali izvedbe: RTP 400/110 kV Okroglo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evrop‑
skih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 75 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ban‑
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključe‑
nim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plači‑
la ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vklju‑
čujejo: avansa ni, plačilni rok je najmanj 60
dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naro‑
čilo oddano: v primeru skupnega nastopanja
večih ponudnikov bo naročnik z izbrano skupi‑
no ponudnikov sklenil pogodbo, v tem primeru
mora biti v ponudbeni dokumentaciji predlože‑
na pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih
ponudnikov za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izva‑
jalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponu‑
dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah‑
tevanih sposobnosti: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazi‑
la: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila: navedeno v razpi‑
sni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila: navedeno v razpisni doku‑
mentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: sklep št. 191/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan do
3. 4. 2006 od 10. do 14. ure.
Cena: 15.000 SIT (12.500 SIT + 2.500
SIT DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko naka‑
zilo z oznako naziva javnega naročila na
račun št. 02924‑0017900956, sklic na sklep
št. 191/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 4. 2006 do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 4. 2006
ob 12. uri; Elektro‑Slovenija, d.o.o., Hajdri‑
hova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, dvo‑
rana B.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Elektro‑Slovenija, d.o.o.
Ob‑6542/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje‑Hrastnik d.o.o., kon‑
taktna oseba: Stane Medvešek, Trg re‑
volucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56‑21‑086, faks 03/56‑52‑120, elektron‑
ska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati po‑
nudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: na‑
kup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava gumi transportnih trakov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: gumi transportni trakovi
kvalitete »NL«.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: gumi transportni trakovi
kvalitete »K«.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evrop‑
skih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrob‑
na specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ban‑
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ki mora biti v
veljavi 90 dni po roku določenem za odpi‑
ranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob‑
veznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plači‑
la ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vklju‑
čujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno na‑
ročilo oddano: naročnik bo z izbranim doba‑
viteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajal‑
ca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po‑
trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazi‑
la: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila: skladno z razpi‑
sno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila: skladno z razpisno dokumen‑
tacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev ome‑
jeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni doku‑
mentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 4. 2006.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus DDV).
Pogoji in način plačila: na blagaj‑
ni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330‑0011210706 pri NLB Banki Zasav‑
je d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti za kateri razpis se plaču‑
je dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešek vse podatke, potrebne za izsta‑
vitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 4. 2006 do
9. ure.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 4. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 4. 2006
ob 9.15; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 1. 3. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje‑Hrastnik d.o.o.
Ob‑6648/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za dis‑
tribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Vesna Kranjc, Ulica Mirka Vadno‑
va 3a, 4000 Kranj, Republika Slovenija,
tel. 04/208‑36‑58, faks 04/208‑33‑15, ele‑
ktronska pošta: info@elektro‑gorenjska.si,
vesna.kranjc@elektro‑gorenjska.si, interne‑
tni naslov: www.elektro‑gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
datne informacije: Elektro Gorenjska, d.d.,
Ul. Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Vesna
Kranjc.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3/a, 4000 Kranj, soba št. 109.
I.4) Naslov, na katerega je treba posla‑
ti ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a,
4000 Kranj, soba št. 109.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: na‑
kup.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP‑03/2006‑ident
204486.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža pisarniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj do‑
bave ali izvedbe: Poslovna stavba Ul. Mirka
Vadnova 3, Kranj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: rok za dobavo in montažo je skla‑
den s ponudbo ponudnika.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v zne‑
sku 1,000.000 SIT in veljavnostjo do
10. 5. 2006,
– garancija za dobro izvedbo pogodbe‑
nih obveznosti v višini 1,000.000 SIT in ve‑
ljavnostjo v skladu z razpisno dokumentacijo
in ponudbo ponudnika.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla‑
čila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 dni od izstavi‑
tve situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naro‑
čilo oddano: v primeru, da se na razpis prija‑
vi skupina ponudnikov, so le‑ti dolžni določiti
»nosilca ponudbe« v odnosu do naročnika.
Ne glede na to, pa ponudniku odgovarjajo
neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
– potrdilo o registraciji pri pristojnem or‑
ganu,
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– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministr‑
stva za pravosodje,
– potrdilo okrožnega sodišča, da ponu‑
dnik ni v kazenskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
– dokument ponudnikovega poslovanja,
– dokazilo o poravnanih davkih,
– boniteta ponudnika in zagotavljanje pla‑
čilne sposobnosti (BON‑1/P ali BON‑1/SP).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
– izjava ponudnika o izpolnjevanju teh‑
ničnih pogojev,
– izjava ponudnika:
– o strokovni, kakovostni in pravoča‑
sni izvedbi posla,
– o garancijskem roku za dobavljeno
in vgrajeno opremo,
– o roku odprave reklamacij v garan‑
cijski dobi,
– o plačilnem roku,
– o roku izvedbe dobav in del,
– o roku veljavnosti ponudbe
– izjava – seznam podizvajalcev/poddo‑
baviteljev.
III.2.1.4) Kadrovske sposobnosti – obve‑
zna dokazila: izjava ponudnika o izpolnjeva‑
nju kadrovskih pogojev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev ome‑
jeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
V.2) Merila za oddajo:
((B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. merilo: 90 točk za najnižjo ponudbeno
vrednost,
2. merilo: 10 točk za najkrajši dobavni
rok,
(B2) merila, navedena v razpisni doku‑
mentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: JN/OP‑03/
2006‑ident 204486.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 10. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne doku‑
mentacije je možen po predhodni enodnevni
najavi na telefonsko številko 04/20‑83‑555
(Urška Gartnar Ličar) ali po telefaksu
04/20‑83‑315 in s predloženim virmanskim
nalogom o plačilu materialnih stroškov za
izdelavo razpisne dokumentacije v višini
10.000 SIT (skupaj z DDV), na transakcijski
račun št. 25100‑9700516198, z obvezno na‑
vedbo identifikacijske (davčne) številke po‑
nudnika, in sicer vsak delavnik med 9. in 13.
uro v sobi 109 – OE DTS (I. nadstropje) na
sedežu naročnika Elektro Gorenjska, d.d., Ul.
Mirka Vadnova 3/a, Kranj.
Naročnik lahko na zahtevo kandidata raz‑
pisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 4. 2006 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: ponudba mora biti veljavna naj‑
manj 60 dni od datuma odpiranja.

IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 4. 2006
ob 10.30, na sedežu naročnika (Elektro Go‑
renjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, 4000
Kranj), sejna soba, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: 04/208‑36‑58,
Vesna Kranjc.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Št. 02768/10
Ob‑6676/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OKP Javno podjetje za komunalne storitve
Rogaška Slatina d.o.o., kontaktna oseba:
Zlatko Kvesič, Celjska cesta 12, 3250 Ro‑
gaška Slatina, Slovenija, tel. 03/812‑14‑00,
faks 03/812‑14‑15.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti do‑
datne informacije: OKP Javno podjetje za
komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.,
kontaktna oseba: Zlatko Kvesič, Celjska ce‑
sta 12, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel.
03/812‑14‑00, faks 03/812‑14‑15, elektron‑
ska pošta: kvesic@okp.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: OKP Javno podjetje za komu‑
nalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., kon‑
taktna oseba: Martina Kitak, Celjska cesta
12, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel.
03/812‑14‑00, faks 03/812‑14‑15, elektron‑
ska pošta: martina.kitak@okp.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: OKP Javno
podjetje za komunalne storitve Rogaška Sla‑
tina d.o.o., kontaktna oseba: Martina Kitak,
Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, Slo‑
venija, tel. 03/812‑14‑00, faks 03/812‑14‑15,
elektronska pošta: martina.kitak@okp.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: na‑
kup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava blaga za vzdrževanje in gradnjo
vodovodnih in kanalizacijskih sistemov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rogaška Slatina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema‑
le: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evrop‑
skih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
količina.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: jih ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev in/ali 365 dni od od‑
daje naročila; začetek: 10. 5. 2006 in/ali
konec 10. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: jih
ni.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plači‑
la ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimal‑
ni rok plačila 30 dni po dobavi materiala.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze‑
ti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: izpolnjene morajo biti zah‑
teve iz 47. člena ZJN‑1 (Uradni list RS, št.
36/04).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajal‑
ca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
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storitev ter podatki in formalnosti, ki so po‑
trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposob‑
nosti: vsi pogoji pod točko III.2.1.1, III.2.1.2
in III.2.1.3
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
– priložiti izpisek iz sodne ali druge ustre‑
zne evidence o registraciji pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
– priložiti izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence, da ima ponudnik
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavno‑
sti, ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi zako‑
na dovoljenje potrebno, potrdilo ne sme biti
starejše od 60 dni;
– priložiti pisno izjavo, da ponudnik ni
v kazenskem postopku zaradi suma stori‑
tve kaznivega dejanja v zvezi s podkupo‑
vanjem, dano pod materialno in kazensko
odgovornostjo kot izjavo pod prisego in pri‑
ložiti izpisek iz kazenske evidence, da zara‑
di kaznivega dejanja v zvezi s podkupova‑
njem ni bil pravnomočno obsojen, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje, potrdili ne smeta
biti starejši od 60 dni;
– priložiti izpisek iz sodne ali druge ena‑
kovredne evidence, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravna‑
ve, 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 ponu‑
dnik svoj sedež, potrdilo ne sme biti starejše
od 60 dni;
– priložiti potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponu‑
dnik svoj sedež, da ima poravnane davke,
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, potr‑
dilo ne sme biti starejše od 60 dni;
– priložiti potrdilo, ki ga izda ministrstvo
pristojno za pravosodje, da ponudnik ni vpi‑
san v kazensko evidenco in da ni bil kazno‑
van za dejanja v zvezi s poslovanjem oziro‑
ma so posledice sodbe že izbrisane, potrdilo
ne sme biti starejše od 60 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
– BON 1 in 2 ali BON 1/SP, ki jih izda
APP in potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov transakcijski račun, da le ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (ve‑
lja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON 2) – dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni,
– izjava ponudnika, da je ponudnik imel v
letu 2005 promet večji od 1 miljarde SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
– priloži seznam realizacije dobave blaga
komunalnim podjetjem v letu 2005, skupaj s
potrdili o dobro opravljenem delu in vredno‑
stih realizacije, ki je predmet razpisa,
– izjava ponudnika o plačilnih pogojih in
roku plačila,
– priložiti potrdilo o izpolnjevanju zahtev
za vodenje in zagotavljanje kakovosti v skla‑
du s skupino slovenskih standardov SIST
EN ISO 9000,
– izjava ponudnika o zagotavljanju de‑
žurne službe po kriterijih, ki jih zahteva na‑
ročnik,
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– izjava ponudnika, da ima na zalogi ma‑
terial, ki je naveden v ponudbenem pred‑
računu z navedbo roka dostave izbranega
materiala naročniku,
– izjava ponudnika, da ni dal zavajajočih
podatkov.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena 60%,
2. dežurna služba 15%,
3. rok plačila 10%,
4. reference 10%,
5. rok dobave 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne do‑
kumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 3. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo sredstev
na transakcijski račun št. 06000‑0029105634,
OKP Javno podjetje za komunalne storitve
Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12,
3250 Rogaška Slatina, s pripisom Razpisna
dokumentacija – dobava blaga.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 4. 2006 ali 39 dni
od odposlanja obvestila do 10. ure ne glede
na vrsto prenosa.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponud‑
be: do 15. 6. 2006 ali 65 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: 10. 4. 2006
ob 12. uri; OKP Javno podjetje za komunal‑
ne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska
cesta 12, 3250 Rogaška Slatina.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 2. 3. 2006.
OKP Javno podjetje za komunalne
storitve Rogaška Slatina d.o.o.

Storitve
Št. 01187
Ob‑6543/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin plinovodi d.o.o., kontaktna oseba:
Samo Popek, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/582‑07‑00,
faks 01/582‑07‑01, elektronska pošta: samo.
popek@geoplin‑plinovodi.si, internetni na‑
slov: www.geoplin‑plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda‑
tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti doku‑
mentacijo: 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: ka‑
tegorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/05/2006/TS‑TSS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projekta za izvedbo (PZI) za kompresorsko postajo Ajdovščina.
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 sprejema‑
le: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evrop‑
skih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdela‑
va projekta za izvedbo (PZI) za kompresor‑
sko postajo Ajdovščina.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek marec 2006 in konec april
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudb,
– bančna garancija za dobro in pravoča‑
sno izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna do‑
kazila:
1. Ponudnik mora biti registriran za de‑
javnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež.
2. Ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila.
3. Ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali biti za‑
radi takega kaznivega dejanja pravnomočno
obsojen.
4. Zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, ste‑
čajni ali likvidacijski postopek, ali katerikoli
drug postopek podoben navedenim postop‑
kom, skladno s predpisi države v kateri ima
sedež ali drug postopek katerega posledi‑
ca ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme
voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposob‑
nosti – obvezna dokazila:
1. Povprečni letni prihodki ponudnika za
zadnja 3 poslovna leta morajo biti večji kot
130,000.000 SIT.
2. Ponudnik mora v zadnjih treh mesecih
pred oddajo ponudbe poslovati uspešno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obve‑
zna dokazila:
1. Ponudnik mora imeti za storitve, ki so
predmet naročanja, v zadnjih sedmih letih
izdelan vsaj en projekt (PZI) s področja ze‑
meljskega plina, pri čemer se mora ta pro‑
jekt nanašati na projektiranje kompresorske
postaje z delovnim tlakom nad 16 bar ali
vsaj dva projekta (PZI) s področja zemelj‑
skega plina, pri čemer se morata ta projekta
nanašati na projektiranje plinovodnih objek‑
tov (plinovodov ali merilno regulacijskih po‑
staj) z delovnim tlakom nad 16 bar.
2. Ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlene vsaj tri
projektante strojnih inštalacij z izobrazbo
univerzitetni diplomirani inženir strojništva,
ki izpolnjujejo z ZGO‑1‑UPB1 predpisane
pogoje za odgovornega projektanta.
3. Ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlene vsaj tri
projektante elektro inštalacij, z izobrazbo
univerzitetni diplomirani inženir elektrotehni‑

ke, ki izpolnjujejo z ZGO‑1‑UPB1 prepisane
pogoje za odgovornega projektanta.
4. Ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlene vsaj tri
gradbene projektante, z izobrazbo univerzi‑
tetni diplomirani inženir gradbeništva, ki iz‑
polnjujejo z ZGO‑1‑UPB1 prepisane pogoje
za odgovornega projektanta.
5. Predvideni vodja projekta mora biti
oseba z univerzitetno visokošolsko izobraz‑
bo strojne, elektro ali gradbene smeri, z
opravljenim strokovnim izpitom in 10 letnimi
izkušnjami pri podobnih projektih in to naj‑
manj 5 let kot vodja projekta, ki je pri ponu‑
dniku v rednem delovnem razmerju, s pol‑
nim delovnim časom in za nedoločen čas.
Izpolnjevati mora z ZGO‑1‑UPB1 predpisa‑
ne pogoje za odgovornega projektanta.
III.2.1.4) Drugi podatki:
1. Ponudnik mora izpolnjevati vse zako‑
nodajne zahteve na področju okolja, var‑
nosti in zdravja pri delu ter varstva pred
požarom.
2. V primeru skupne ponudbe morajo
skupni ponudniki izpolnjevati pogoje iz tč.
XV vsak zase, pogoje iz tč. XVI razpisne
dokumentacije pa vsi skupaj.
3. V primeru skupne ponudbe morajo
skupni ponudniki predložiti pravni akt o sku‑
pni izvedbi naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omeje‑
no na določeno stroko: da; Zakon o gradnji
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naro‑
čila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Število ponudnikov, ki bodo pova‑
bljeni k oddaji ponudbe: 5.
IV.2) Merila za oddajo:
(B1) spodaj navedena merila:
I. faza priznanje sposobnosti:
– število izdelanih projektov (PZI) s po‑
dročja zemeljskega plina, pri čemer se ti
projekti nanašajo na projektiranje kompre‑
sorskih postaj z delovnim tlakom nad 16 bar,
v zadnjih sedmih letih,
– število izdelanih projektov (PZI) s po‑
dročja zemeljskega plina, pri čemer se ti
projekti nanašajo na projektiranje plinovo‑
dnih objektov (plinovodi ali merilno regulacij‑
ske postaje) z delovnim tlakom nad 16 bar,
v zadnjih sedmih letih;
II. faza sklenitev pogodbe
– cena storitve,
– število izdelanih projektov (PZI) s po‑
dročja zemeljskega plina, pri čemer se mo‑
rajo ti projekti nanašati na projektiranje kom‑
presorskih postaj z delovnim tlakom nad
16 bar, v zadnjih sedmih letih,
– število izdelanih projektov (PZI) s
področja zemeljskega plina, pri čemer se
morajo ti projekti nanašati na projektiranje
plinovodnih objektov (plinovodi ali merilno
regulacijske postaje) z delovnim tlakom nad
16 bar, v zadnjih sedmih letih,
– rok izdelave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
P/JN/05/2006/TS‑TSS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne doku‑
mentacije in dopolnilne dokumentacije: prido‑
biti ju je mogoče do 22. 3. 2006 do 12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 3. 2006 do
12. ure.
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IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji po‑
nudbe izbranim kandidatom: predvideni da‑
tum: 6. 4. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sode‑
lovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate‑
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum, čas
in kraj odpiranja ponudb bo naveden v po‑
vabilu k oddaji ponudb.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 1. 3. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 19/06
Ob‑6486/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gori‑
ca, kontaktna oseba: Helena Škapin, Vipa‑
vska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/330‑86‑00, faks
05/330‑86‑08, elektronska pošta: pisarna.
zzvgo@zzv‑go.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega pra‑
va.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava laboratorijskega
materiala v letu 2006.
II.5) Kratek opis: postopne dobave lab.
materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi‑
telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori‑
tev: javno naročilo št. 480/2005‑55: TLOS
d.o.o., kontaktna oseba: Maja Filipović, Tru‑
barjeva ulica 6, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250‑08‑93, faks 02/250‑08‑94, elektron‑
ska pošta: prodaja@tlos.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena: 1,577.389,38 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 14.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 96 z dne 28. 10. 2005,
Ob‑29286/05.
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 odpo‑
slano: 28. 2. 2006.
Zavod za zdravstveno varstvo
Nova Gorica

Št. 520‑16
Ob‑6539/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kontaktna oseba: Karmen Verbo‑
všek ali Vida Trunk, Dunajska 106, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589‑73‑00,
faks 01/589‑73‑47, elektronska pošta:
info@z‑blagovnerezerve.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega pra‑
va.
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:
24.40.00.00.
II.5) Kratek opis: dobava zdravila Tamiflu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,8 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s po‑
gajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez pred‑
hodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi ra‑
zlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01B/06: Roche farmacevt‑
ska družba d.o.o., kontaktna oseba: Moj‑
ca Dovečar, Vodovodna cesta 109, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/360‑26‑08, faks
01/360‑26‑44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 4.897,95 SIT/sc.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 01B/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 28. 2. 2006.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob‑6686/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Radovljica, kontaktna oseba: Lo‑
vro‑Jure Klančnik, Gorenjska c. 19, 4240
Radovljica, Slovenija, tel. 04/537‑23‑25,
faks 04/531‑46‑84, elektronska pošta:
jure.klancnik@radovljica.si, internetni na‑
slov: www.radovljica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 312‑01‑0016/2005‑700.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi‑
telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori‑
tev: Elektro Gorenjska d.d., kontaktna ose‑
ba: Karmen Šmon, Mirka Vadnova 3a, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/208‑32‑07.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte‑
vala (brez DDV): cena: 14,09 (ET), ali naj‑
nižja ponudba: 8,19 (MT), najvišja ponudba:
16,19 (VT) SIT/kwh.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo jav‑
no naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumen‑
tu določil naročnik: 312‑01‑0016/2005‑700.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 2 z dne 6. 1. 2006,
Ob‑37180/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na pro‑
jekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 1. 3. 2006.
Občina Radovljica
Št. 15/2006
Ob‑6688/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Okrožno sodišče v Novem mestu, kontaktna
oseba: Janez Grden, Jerebova ulica 2, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/338‑11‑00,
faks 07/332‑20‑58, elektronska pošta:
janez.grden@sodisce.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega pra‑
va.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega in
drugega potrošnega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost na letni ravni je
10,000.000 SIT (brez DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Su 040801/2005‑5: Extra
Lux, d.o.o., Središka ulica 21, 1000 Ljublja‑
na, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 11,364.010
SIT, najvišja ponudba: 11,575.009,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo jav‑
no naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: Su 040801/2005‑5.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 93 z dne 21. 10. 2005,
Ob‑28314/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na pro‑
jekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 2. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Novem mestu
Ob‑6779/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splo‑
šna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV):
II.5) Kratek opis: živila in material za prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 398,500.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V09‑51/05 – sklop 11: Pitus
d.o.o., Pesnica 14a, 2201 Gornja Kungota,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 1,574.375,15 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: jav‑
no naročilo št. V09‑51/05 – sklop 13: Gramis
d.o.o., Noršinska ulica 3, 9000 Murska Sobo‑
ta, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 1,221.605 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V09‑51/05 – sklop 14: Paf
Export‑Import d.o.o., Industrijska ulica 20,
2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 372.649,77 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 88‑90 z dne 13. 8.
2004, Ob‑21787/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob‑6780/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splo‑
šna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila in material za prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 398,500.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. V10‑51/05 – sklop 11 in 13: Gra‑
mis d.o.o., Noršinska ulica 3, 9000, Murska
Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 3,300.588,02 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V10‑51/05 – sklop 14:
Paf Export‑Import d.o.o., Industrijska ulica
20, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Slo‑
venija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena: 360.201,05 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 88‑90 z dne
13. 8. 2004, Ob‑21787/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob‑6781/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska uli‑
ca 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 398,500.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V11‑51/05 – sklop 11: Gra‑
mis d.o.o., Noršinska ulica 3, 9000 Murska
Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena: 1,970.146,54 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi‑
telja, izvajalca gradenj ali ponudnika stori‑
tev: javno naročilo št. V11‑51/05 – sklop 13
in 14: Paf Export‑Import d.o.o., Industrijska
ulica 20, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena: 1,701.329,95 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 88‑90 z dne 13. 8.
2004, Ob‑21787/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob‑6782/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska uli‑
ca 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 398,500.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. V12‑51/05 – sklop 11: Mercator
d.d., Tržaška cesta 33, 2000 Maribor, Slo‑
venija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 2,508.031,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: jav‑
no naročilo št. V12‑51/05 – sklop 13: Gramis
d.o.o., Noršinska ulica 3, 9000 Murska Sobo‑
ta, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 1,046.446,08 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V12‑51/05 – sklop 14, Paf
Export‑Import d.o.o., Industrijska ulica 20,
2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 466.639,63 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da: Uradni list RS, št. 88‑90 z dne 13. 8.
2004, Ob‑21787/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob‑6783/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splo‑
šna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila in material za prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 398,500.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. V13‑51/05 – sklop 11 in 14: Mer‑
cator d.d., Tržaška cesta 33, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 3,194.612,90 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V13‑51/05 – sklop 13: Paf
Export‑Import d.o.o., Industrijska ulica 20,
2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena: 800.717,05 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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; Uradni list RS, št. 88‑90 z dne 13. 8.
2004, Ob‑21787/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob‑6784/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska uli‑
ca 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 398,500.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V15‑51/05 – sklop 11, 13
in 14: Gramis d.o.o., Noršinska ulica 3, 9000
Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena: 4,351.780,64 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 88‑90 z dne 13. 8.
2004, Ob‑21787/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob‑6786/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska uli‑
ca 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
425,500.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V14‑51/06 – sklop 1: Po‑
murske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10,
9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena: 27,646.086,64 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V14‑51/06 – sklop 2: ABC
Pomurka International d.d., Panonska 11,
9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena: 36,217.089,40 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V14‑51/06 – sklop 3: Pe‑
rutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250
Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena: 19,579.817,46 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V14‑51/06 – sklop 4: MIR
d.d., Ljutomerska cesta 28a, 9250 Gornja
Radgona, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena: 12,636.369,59 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi‑
telja, izvajalca gradenj ali ponudnika stori‑
tev: javno naročilo št. V14‑51/06 – sklop 5:
Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena: 2,266.250,69 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi‑
telja, izvajalca gradenj ali ponudnika stori‑
tev: javno naročilo št. V14‑51/06 – sklop 6:
Strmšnik, d.o.o., Mariborska cesta 1, 2352
Selnica ob Dravi, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena: 3,109.890,32 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V14‑51/06 – sklop 7, 8, 12
in 15: ERA‑SV d.o.o., Ob Dravi 3A, 2250
Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena: 38,382.882,95 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V14‑51/06 – sklop 10: Pe‑
karna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena: 955.035,02 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 88‑90, z dne 13. 8.
2004, Ob‑21787/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
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Ob‑6788/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska uli‑
ca 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 425,500.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi‑
telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori‑
tev: javno naročilo št. V16‑51/06 – sklop 11
in 13: Paf Export‑Import d.o.o., Industrijska
ulica 20, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena: 3,593.268,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V16‑51/06 – sklop 14:
Mercator d.d., Tržaška cesta 33, 2000 Ma‑
ribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena: 951.612,90 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 88‑90, z dne 13. 8.
2004, Ob‑21787/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 430‑4/2006
Ob‑6803/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za šport Jesenice, kontaktna ose‑
ba: Zoran Kramar, Ledarska ulica 4, 4270
Jesenice, Slovenija, tel. 04/588‑46‑60,
faks 04/586‑33‑65, elektronska pošta:
sport‑jesenice@g‑kabel.si, internetni na‑
slov: www.zsport‑jesenice.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430‑4/2006.
II.5) Kratek opis: dobava rabljenega
teptalnega stroja za potrebe delovanja
smučišča v Španovem vrhu nad Jesenicami.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430‑4/2006: Studio tehnik,
d.o.o., kontaktna oseba: Erik Furlani, Dam‑
ber 37, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
041/698‑599, faks 05/333‑27‑17, elektron‑
ska pošta: erik.furlani@s5.net.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 15,325.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 6 z dne 12. 1.
2006, Ob‑449/06.
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 odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Zavod za šport Jesenice
Ob‑6809/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba:
Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477‑33‑54, faks 422‑32‑205,
elektronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, inter‑
netni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega pra‑
va.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5/06.
II.5) Kratek opis: avtomatizirani sistem
za izrezovanje gelov za proteomiko.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,355.837 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s po‑
gajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez pred‑
hodne objave:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo
izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navede‑
ni v Direktivi (samo za dobave blaga).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitel‑
ja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5/06: LKB d.o.o., Poljan‑
ski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/256‑18‑90, faks 01/256‑18‑91, elektron
ska pošta: lkb.si@lkb.at.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 17,355.837 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 5/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na pro‑
jekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; CO »Biotehnologija s farmacijo«.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo od‑
poslano: 6. 3. 2006.
Institut „Jožef Stefan“
Ob‑6830/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska uli‑
ca 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA – 10.
II.5) Kratek opis: MR aparatura za magnetnoresonančne preiskave.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 400,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko naju‑
godnejša ponudba glede na:
– cena – 70 točk,
– tehnične karakteristike – 30 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o., Partizanska cesta 109,
6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 333,331.920 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 108 z dne 2. 12.
2005, Ob‑33297/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 6. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob‑6868/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska uli‑
ca 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega pra‑
va.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: medicinski potrošni
material za intenzivne terapije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
101,200.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 16: AMS Meding, d.o.o., Ljubljan‑
ska cesta 6a, 3230 Šentjur, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 1,348.985 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska ce‑
sta 109, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 4,544.765 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medinova, d.o.o., Masarykova 17, 1000 Lju‑
bljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 351.028,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljublja‑
na, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 2,880.189,82 SIT.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
MM Surgical, d.o.o., Galjevica 81, 1000 Lju‑
bljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 85.441 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medias International, d.o.o., Leskoškova ce‑
sta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 1,066.696,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov Učakar
102, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 2,497.935,72 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 85.356 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 27,564.043,57 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1125
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 1,662.754,12 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 146.762,40 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 165.526,90 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Promed, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 990.482,54 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
MAC´S Medical GmbH, Am Wassersprung
2, A‑2361 Laxenburg‑Vienna, Avstrija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 3,618.771,64 SIT.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 3,644.378 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 1. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob‑27006/04 z dne 15. 10. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 6. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob‑6869/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splo‑
šna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega pra‑
va.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: medicinski potrošni
material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 400,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7: Emporio Medical, d.o.o.,
Prešernova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 1,505.191,17 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
AMS Meding, d.o.o., Ljubljanska cesta 6a,
3230 Šentjur, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 3,247.684,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
LaboHem, d.o.o., Kettejeva 16, 1230 Dom‑
žale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 225.420 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Olympus Slovenija, d.o.o., Baznikova ulica
2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 2,790.531,83 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medicop medicinska oprema, d.o.o., Obrtna
ulica 43, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 2,386.560 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi‑
telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori‑
tev: Fabia, d.o.o., Mlinska 28, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 1,727.748,70 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
J.S. Evro‑Medical Company, d.o.o., Jarniko‑
va ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 2,779.025,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
MM Surgical, d.o.o., Galjevica 81, 1000 Lju‑
bljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 9,013.912,74 SIT.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov Učakar
102, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 293.843,20 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 6,972.991,22 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medinova, d.o.o., Masarykova 17, 1000 Lju‑
bljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 3,282.582,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Spes, d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 1,386.849,56 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska ce‑
sta 109, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 27,403.624,93 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 6,967.549 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Pro‑Gem, d.o.o., Ljubljana, Cesta na Brdo
49, 1125 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 1,269.696,46 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Pri‑Ma, d.o.o., Tržaška 28, 1360 Vrhnika,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 1,450.430,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medicotehna, d.o.o., Zadobrovška cesta
42a, 1260 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 8,152.645,08 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio, d.o.o., Peričeva 19, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 6,187.068,30 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1125
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 4,699.342,36 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljublja‑
na, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 7,595.288,28 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 557.328,45 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 276.559,72 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Johnson & Johnson, S.E., Podružnica Lju‑
bljana, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljublja‑
na, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 10,537.448,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi‑
telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori‑
tev: Simps˙s, d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 290.488 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Impakta, d.d., Leskoškova 9E, 1000 Ljublja‑
na, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 2,023.105 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 16,846.834,38 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Promed, d.o.o., Leskoškova 9D, 1000 Lju‑
bljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 38.795,54 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Angiomedic, d.o.o., Tabor 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 2,295.563,25 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medana Plus, d.o.o., Stegne 27, 1000 Lju‑
bljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 4,019.314,97 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Profarmakon International, d.o.o., Preradovi‑
čeva ulica 20a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 4,496.000,56 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
PFM‑S, d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 4000
Kranj, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 2,181.757,81 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mikro + Polo, d.o.o., Zagrebška cesta 22,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 9,749.201 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Apollonia, d.o.o., Zaloška 155, 1000 Ljublja‑
na, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 646.678 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo jav‑
no naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 35.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob‑24499/04 z dne 17. 9. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 6. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob‑6870/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splo‑
šna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega pra‑
va.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: kardiološki medicinski
potrošni material.
II.6)
Ocenjena
skupna
vrednost:
320,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13: Auremiana, d.o.o. Se‑
žana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 14,467.450 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Johnson & Johnson, S.E., Podružnica Lju‑
bljana, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljublja‑
na, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 62,834.721,24 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sind Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 64,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 831.234,17 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Gopharm, d.d., Nova Gorica, Cesta 25. junija
1D, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 57.590 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 31,259.680 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 5,522.981,33 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov Učakar
102, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 22,698.315,81 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljublja‑
na, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 5,628.676 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Impakta, d.d., Leskoškova 9E, 1000 Ljublja‑
na, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 681.500 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva uli‑
ca 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 16,507.161 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Angiomedic, d.o.o., Partizanska cesta 109,
6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 14,178.906 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo jav‑
no naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob‑529/05 z dne 14. 1. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 6. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob‑7010/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ko‑
munala Radovljica d.o.o., kontaktna oseba:
Mojca Dolar, Ljubljanska cesta 27, 4240
Radovljica, Slovenija, tel. 04/537‑01‑11,
faks 04/537‑01‑12, elektronska pošta:
info@komunala‑radovljica.si, internetni na‑
slov: www.komunala‑radovljica.si.
II.5) Kratek opis: smetarsko vozilo z
nadgradnjo 12 – 14 m3.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko naju‑
godnejša ponudba glede na:
– razpisne pogoje, objavljene v razpisni
dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 1/2006: Just d.o.o., kontaktna
oseba: Igor Strnad, Brnčičeva 13, 1231 Ljub

ljana Črnuče, Slovenija, tel. 01/561‑49‑40,
faks 01/561‑28‑88.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 25,600.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 6. 3. 2006.
Komunala Radovljica d.o.o.
Št. 430‑31/2005‑20
Ob‑7120/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mi‑
nistrstvo za obrambo RS, kontaktna ose‑
ba: Jože Mokorel, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433‑11‑11,
faks 01/431‑90‑35, 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 do‑
ločil naročnik: MORS 419/2005‑ODP, nakup
utekočinjenega plina.
II.5) Kratek opis:
1. sklop: nakup utekočinjenega plina.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 211,250.0000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 419/2005‑ODP:
1. sklop: Petrol plin d.o.o., Ljubljana, kon‑
taktna oseba: Borut Sosič, Dunajska 50,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47‑14‑182,
faks 01/47‑14‑400, elektronska pošta:
rplin@petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte‑
vala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
134,550.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo jav‑
no naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 430‑31/2005‑20.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob‑33647/04, z dne 2. 12. 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 odpo‑
slano: 1. 3. 2006.
Ministrstvo za obrambo

Gradnje
Ob‑6411/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
REAL, d.o.o. Novo mesto, kontaktna ose‑
ba: Melita Ivekovič, Kočevarjeva 2, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/373‑16‑41,
faks
07/373‑16‑50,
elektronska
po‑
šta: real@real‑nm.si, internetni naslov:
www.real‑nm.si.
II.5) Kratek opis: delna rekonstrukcija
Kočevarjeve ulice in ceste Žlebej ter ceste
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I s komunalno infrastrukturo v Bršljinu
– izvleček, oktober 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi‑
telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori‑
tev: Malkom Novo mesto d.o.o., kontaktna
oseba: Marjan Skube, Košenice 86, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393‑14‑70,
faks 07/393‑14‑80, elektronska pošta:
malkom@malkom.si, internetni naslov:
www.malkom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 86,026.253,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vre‑
dnost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 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 9. 2. 2006,
Ob‑14/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 28. 2. 2006.
REAL, d.o.o. Novo mesto
Št. 30/2006
Ob‑6488/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Festival Ljubljana, kontaktna oseba: Stane
Miklavec, Trg francoske revolucije 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241‑60‑00,
faks 01/241‑60‑37, elektronska pošta:
stane.miklavec@festival‑lj.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN‑01/2005‑Teh.
II.5) Kratek opis: izgradnja tirne vzpenjače na Ljubljanski grad.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 446,114.663 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s po‑
gajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez pred‑
hodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko naju‑
godnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena: vplivnost 95%,
– finančna usposobljenost: vplivnost 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi‑
telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori‑
tev: javno naročilo št. JN‑01/2005‑Teh: Splo‑
šno gradbeno podjetje SCT d.d., kontaktna
oseba: Matjaž Jamnik, Slovenska cesta 56,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434‑52‑04,
faks 01/434‑52‑80, elektronska pošta:
matjaz.jamnik@sct.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 446,114.663 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9. 2005,
Ob‑26105/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na pro‑
jekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 28. 2. 2006.
Festival Ljubljana
Ob‑6685/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ob‑
čina Radovljica, kontaktna oseba: Boris Mar‑
četič, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica, Slo‑
venija, tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84,
elektronska pošta: boris.marcetic@radovlji‑
ca.si, internetni naslov: www.radovljica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija starejše hiše.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 465‑09‑0074/2005: A‑git
2000 d.o.o., kontaktna oseba: Drago Gajić,
Kovorska c. 17, 4290 Tržič, Slovenija, tel.
04/592‑33‑89, faks 04/592‑33-87, elektron‑
ska pošta: agit2000@email.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 29,189.118 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 465‑09‑0074/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 113 z dne 16. 12. 2005,
Ob‑53403/05.
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 odpo‑
slano: 1. 3. 2006.
Občina Radovljica

Storitve
Ob‑6540/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za okolje, kon‑
taktna oseba: Sabina Hajrič, univ. dipl. prav.,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478‑40‑00, faks 01/478‑40‑52, 53, elek‑
tronska pošta: gp.arso@gov.si, internetni na‑
slov: http://www.arso.gov.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17 do
27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: analiza težkih kovin v
delcih na merilnih mestih Ljubljana, Maribor in Oskrba.

26 / 10. 3. 2006 /

Stran

1867

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: izvedba postopka
s pogajanji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 43006 – 1/2005: Zavod
za zdravstveno varstvo Maribor, Inštitut za
varstvo okolja, Prvomajska ulica 1, 2000 Ma‑
ribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 13,723.035 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
podpis pogodbe 20. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 28. 2. 2006.
Agencija RS za okolje
Ob‑6541/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Me‑
stna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 8.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 05/312232.
II.5) Kratek opis: izbira izvajalca za izdelavo karte hrupa za MOL.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,666.666,67 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena – 60,
2. reference s področja modeliranja hrupa
in izdelave karte hrupa za obdobje zadnjih
pet let – 20,
3. vsebinska ustreznost ponudbe – 20.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 354‑949/2005‑44.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 89 z dne 7. 10. 2005.
VI.7) Drugi podatki: izbira najugodnejšega
izvajalca za izdelavo karte hrupa za MOL se
ne opravi. Ponudbe se zavrnejo na osnovi
77. člena Zakona o javnih naročilih, hkrati
pa se zaradi na novo ugotovljenih dejstev
pripravlja ponovitev razpisa.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 28. 2. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob‑6689/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulte‑
ta, kontaktna oseba: mag. Jernej Hočevar,
Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477‑91‑00, faks 01/283‑22‑43.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega pra‑
va.
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II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kate‑
gorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.30.00.00‑0; dodatni predmeti, glavni be‑
sednjak: 78.10.00.00‑8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga 1A ZJN‑1 – sto‑
ritve, številka kategorije 15, predmet založni‑
ške in tiskarske storitve na pogodbeni ravni.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: založniške in tiskarske sto‑
ritve.
II.5) Kratek opis: založniške in tiskarske
storitve za potrebe Veterinarske fakultete.
Založniške in tiskarske storitve obsegajo pri‑
pravo na tisk (tudi oblikovanje in postavitev
besedila), tisk in distribucijo na vse lokacije
naročnika po Sloveniji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko naju‑
godnejša ponudba glede na:
– cena do 80 točk,
– plačilni rok do 10 točk,
– dobavni rok do 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3/5/2005: Birografika BORI
d.o.o., kontaktna oseba: Marko Rakovič,
Linhartova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/472‑04‑10, faks 01/232‑66‑95, elektron‑
ska pošta: info@birografikabori.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 14,950.869,02 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 3/5/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 110 z dne 9. 12. 2005,
Ob‑33858/05.
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 odpo‑
slano: 2. 3. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Ob‑6800/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: In‑
štitut za varovanje zdravja RS, kontaktna
oseba: Petruša Miholič, Trubarjeva 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/ 244‑15‑18,
faks 01/24‑41‑447, elektronska pošta:
petrusa.miholic@ivz‑rs.si, internetni naslov:
www.ivz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega pra‑
va.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kate‑
gorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 630‑37‑175/05.
II.5) Kratek opis: izbira izvajalca za izvedbo tiskarskih storitev.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko naju‑
godnejša ponudba glede na:
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi‑
telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori‑
tev: javno naročilo za sklop št. 1: Tiskarna
Radovljica d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž
Mužan, Ljubljanska cesta 56, 4240 Rado‑
vljica, Slovenija, tel. +386(0)4/537‑18‑00,
faks +386(0)4/531‑58‑64, elektronska pošta:
info@tiskarna‑radovljica.si, internetni naslov:
www.tiskarna‑radovljica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 5,126.088 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: jav‑
no naročilo sklop št. 2: Utrip Brežice d.o.o.,
kontaktna oseba: Sušnik Bernarda, Marof 2,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/496‑11‑93.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 252.840 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: jav‑
no naročilo sklop št. 3: Utrip Brežice d.o.o.,
kontaktna oseba: Bernarda Sušnik, Marof 2,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/496‑11‑93.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 1,472.160 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi‑
telja, izvajalca gradnje ali ponudnika sto‑
ritev: javno naročilo sklop št. 4: Tiskarna
Radovljica d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž
Mužan, Ljubljanska cesta 56, 4240 Rado‑
vljica, Slovenija, tel. +386(0)4/537‑18‑00,
faks +386(0)4/531‑58‑64, elektronska pošta:
info@tiskarna‑radovljica.si, internetni naslov:
www.tiskarna‑radovljica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 6,456.780 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi‑
telja, izvajalca gradnje ali ponudnika sto‑
ritev: javno naročilo sklop št. 5: Tiskarna
Radovljica d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž
Mužan, Ljubljanska cesta 56, 4240 Rado‑
vljica, Slovenija, tel. +386(0)4/537‑18‑00,
faks +386(0)4/531‑58‑64, elektronska pošta:
info@tiskarna‑radovljica.si, internetni naslov:
www.tiskarna‑radovljica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 1,602.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 630‑037‑173/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
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 odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Št. 110‑1/06
Ob‑6839/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Ce‑
lje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000,
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300‑99‑00, faks
01/300‑99‑01.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.21.1.00‑6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00467.
II.5) Kratek opis: izdelava prometne študije ter prometne in ekonomske primerjave variant na odseku HC Koper–Šmarje–Dragonja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko naju‑
godnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Projekt nizke zgradbe
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Guzelj, univ.
dipl. inž. grad., Vojkova 65, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la: cena: 29,791.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo jav‑
no naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 2004/00467.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; št. 45 z dne 6. 5. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na pro‑
jekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 430‑6/2006
Ob‑6851/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Re‑
publika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, Generalna policijska upra‑
va, kontaktna oseba: Tomaž Komatar, Šte‑
fanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/472‑56‑84, faks ++386/1/472‑56‑35,
elektronska pošta: gp.mnz@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 01.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.21.20.00‑4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javno naročilo za vzdrže‑
vanje helikopterjev proizvajalca Agusta po
postopku s pogajanji brez predhodne objave,
št. 64/06.
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II.5) Kratek opis: predmet javnega naroči‑
la vzdrževanje helikopterjev proizvajalca
Agusta, kar pomeni dobavo, najem, obnovo in specialne preglede rezervnih delov
za helikopterje, naročnine za obstoječo
programsko opremo in revizije tehničnih
publikacij. Predmet vzdrževanja so helikop‑
terji: AB 206B S/N 8643, AB 206B S/N 8646,
AB 412 S/N 25546, AB 212 S/N 5714 in A
109E S/N 11224.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 166,666.666,67 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s po‑
gajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez pred‑
hodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi ra‑
zlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 9‑116/2005 (217‑1): Futura Kanal,
d.o.o., kontaktna oseba: Branko Dolenc, Gra‑
dnikova ulica 1, 5213 Kanal, Slovenija, tel.
++386/5/305‑10‑84, faks ++386/5/395‑12‑49,
elektronska pošta: Futura.kanal@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 166,666.666,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 9‑116/2005 (217‑1).
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na pro‑
jekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 27. 2. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
Generalna policijska uprava
Št. 404‑08‑20/2002‑626
Ob‑7007/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mi‑
nistrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433‑11‑11,
faks 01/431‑81‑64, elektronska pošta: jav‑
na_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS‑27/2002/57 ‑ II. faza
OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje zbornika
»Vključevanje civilnih zmogljivosti v operacije v podporo miru«.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. MORS‑27/2002/57‑II. faza OMP:
Littera picta d.o.o., kontaktna oseba: Irena
Celar, Rožna dolina c. IV/32‑34, 1000 Ljublja‑
na, Slovenija, tel. 244‑21‑00, faks 244‑21‑21,
elektronska pošta: info@tiskarna.net.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim po‑
nudnikom znaša 218.910 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumen‑
tu določil naročnik: 404‑08‑20/2002‑626.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na pro‑
jekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 2. 3. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430‑45/2005‑8
Ob‑7008/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Re‑
publika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slove‑
nija, tel. 01/433‑11‑11, 01/230‑52‑25, faks
01/431‑90‑35, 01/471‑17‑30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je do‑
ločil naročnik: MORS‑450/2005‑PSP.
II.5) Kratek opis: predmet naročila je vzdrževanje in nadgradnja aplikacije FPS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s po‑
gajanji brez javnega razpisa: naročnik je od‑
ločil, da povabi k oddaji ponudbe ponudnika
MAOP Kompas INGPOS d.o.o., Moškričeva
39, 1000 Ljubljana. Podjetje je nosilec pro‑
gramskega paketa FPS in edini izvajalec, ki
lahko izpolni naročilo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi‑
telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori‑
tev: javno naročilo MORS‑450/2005‑PSP:
MAOP Kompas INGPOS d.o.o., kontaktna
oseba: Miro Brejc, univ. dipl. inž. mat., Mo‑
škričeva 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/54‑75‑100, faks 01/54‑75‑149, elektron‑
ska pošta: info@maop.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): vrednost po pogodbi – mesečni
pavšal rednega tekočega vzdrževanja znaša
694.920 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizva‑
jalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: 430‑45/2005‑8.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Ministrstvo za obrambo
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Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob‑6533/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ele‑
ktro 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: oprema 110 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 102,000.000 SIT (sklopi: A: 36,000.000
SIT, B: 36,000.000 SIT, C: 30,000.000 SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko naju‑
godnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št.: 92431: Elektronabava d.o.o., Uli‑
ca 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 33,200.000 SIT,
sklop B 32,130.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno na‑
ročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 92435: C&G d.o.o., Rihar‑
jeva 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 C 21,864.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno na‑
ročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 92431.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vre‑
dnost (brez DDV):
– sklop A 33,200.000 SIT,
– sklop B 32,130.000 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. 92435.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vre‑
dnost (brez DDV): sklop C 21,864.000 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
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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. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naro‑
čilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 106
z dne 25. 11. 2005, Ob‑32848/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 28. 2. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob‑6646/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distri‑
bucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Vesna Kranjc, Ulica Mirka Vadno‑
va 3/a, 4000 Kranj, Republika Slovenija,
tel. 04/208‑36‑58, faks 04/208‑33‑15, ele‑
ktronska pošta: info@elektro‑gorenjska.si,
vesna.kranjc@elektro‑gorenjska.si, internet
ni naslov: www.elektro‑gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/OmP‑01/2003‑II.F‑01/
2006‑ident 200754.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi‑
telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori‑
tev: javno naročilo št. JN/OmP‑01/2003‑II.
F‑01/2006‑ident 200754: Unistar LC d.o.o.,
kontaktna oseba: Robida Robi, Kotnikova 32,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475‑55‑02,
faks 01/475‑56‑00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 7,612.592,86 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno na‑
ročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: JN/OmP‑01/
2003‑II.F‑01/2006‑ident 200754.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vre‑
dnost (brez DDV): 7,612.592,86 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali stori‑
tve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki je
predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene zato,
ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: JN/OmP‑01/2003‑II.
F‑01/2006‑ident 200754.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
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VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob‑6711/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Jav‑
no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kon‑
taktna oseba: Peter Hvastja, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588‑95‑00,
faks
01/588‑97‑59,
elektronska
po‑
šta: peter.hvastja@energetika‑lj.si, internetni
naslov: http://www.jh‑lj.si/energetika.
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:
23.12.21.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDO‑15/06.
II.5) Kratek opis: intervencijska dobava
1.300 ton mazuta (srednje težkega kurilnega olja).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 125,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s poga‑
janji brez javnega razpisa:
(d) o je nujno potrebno zaradi skrajno nuj‑
nih primerov, do katerih pride zaradi dogod‑
kov, ki jih naročnik ni mogel predvideti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi‑
telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori‑
tev: javno naročilo št. PDO‑15/06: Petrol,
d.d., kontaktna oseba: Janez Bizjak, Dunaj‑
ska cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471‑42‑52, faks 01/471‑41‑39, elektron‑
ska pošta: janez.bizjak@petrol.si, internetni
naslov: http://www.petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 111,581.600 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno na‑
ročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. PDO‑15/06.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vred
nost (brez DDV): 111,581.600 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali stori‑
tve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki je
predložil varianto: ne.
Ali so bile katere od ponudb izločene zato,
ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: PDO‑15/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem na‑
ročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2996.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 440/06
Ob‑6811/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ele‑
ktro Ljubljana, Javno podjetje za distribuci‑
jo električne energije, d.d., kontaktna ose‑
ba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230‑43‑20,
faks 01/432‑40‑74, elektronska pošta:
javna.narocila@elektro‑ljubljana.si, interne‑
tni naslov: www.elektro‑ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 18/05.
II.5) Kratek opis: dobava opreme za
nadzemne električne vode.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 72,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko naju‑
godnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 18/05: sklop 1: konzole
za gole in polizolirane vodnike (GV in PIV):
Elektroservisi d.d., kontaktna oseba: Srečka
Žlajpah, Dobrave 6, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/580‑04‑23, faks 01/580‑04‑22, elektron‑
ska pošta: srecka.zlajpah@elektroservisi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 31,007.890 SIT; najnižja
ponudba 31,007.890 SIT, najvišja ponudba
31,007.890 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno na‑
ročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi‑
telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori‑
tev: javno naročilo št. JN 18/05: sklop 2:
odvodniki prenapetosti srednje napetosti
(s.n.): Izoelektro d.o.o., kontaktna oseba:
Vlasta Ledinek, Pesnica pri Mariboru 42a,
2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija, tel.
02/655‑55‑00, faks 02/655‑55‑01, elektron‑
ska pošta: info@izoelektro.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva‑
la (brez DDV): cena 7,371.500 SIT; najnižja
ponudba 7,371.500 SIT, najvišja ponudba
13,079.040 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno na‑
ročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 18/05: sklop 3: podporni
in zatezni izolatorji 20 kV: Izoelektro d.o.o.,
kontaktna oseba: Vlasta Ledinek, Pesnica pri
Mariboru 42a, 2211 Pesnica pri Mariboru, Slo‑
venija, tel. 02/655‑55‑00, faks 02/655‑55‑01,
elektronska pošta: info@izoelektro.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 25,850.000 SIT; najnižja
ponudba 25,850.000 SIT, najvišja ponudba
27,163.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno na‑
ročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 18/05, sklop 1:
konzole za gole in polizolirane vodnike (GV
in PIV).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
31,007.890 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve fak‑
ture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali stori‑
tve izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o vla‑
dnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (95% de‑
lež),
– certifikat kakovosti ISO (5% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki je
predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene zato,
ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1
V.4.2) Javno naročilo št.: 18/05, sklop 2:
odvodniki napetosti srednje napetosti (s.n.).
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
7,371.500 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve fak‑
ture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali stori‑
tve izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o vla‑
dnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (95% de‑
lež),
– certifikat kakovosti ISO (5% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki je
predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene zato,
ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 18/05, sklop 3:
podporni in zatezni izolatorji 20 kV.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
25,850.000 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve fak‑
ture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali stori‑
tve izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o vla‑
dnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (95% de‑
lež),
– certifikat kakovosti ISO (5% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki je
predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene zato,
ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: JN 18/05
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: konzole za gole in polizolirane
vodnike (GV in PIV): 1 pravilna ponudba, 1
nepravilna ponudba,
– sklop 2: odvodniki prenapetosti srednje
napetosti (s.n.): 5 pravilnih ponudb,

– sklop 3: podporni in zatezni izolatorji
20 kV: 2 pravilni ponudbi.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naro‑
čilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS, št.
62 z dne 1. 7. 2005, Ob‑18478/05 (objava).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 6. 3. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 441/06
Ob‑6817/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ele‑
ktro Ljubljana, Javno podjetje za distribuci‑
jo električne energije, d.d., kontaktna ose‑
ba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230‑43‑20,
faks 01/432‑40‑74, elektronska pošta:
javna.narocila@elektro‑ljubljana.si, internet
ni naslov: www.elektro‑ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 33/05.
II.5) Kratek opis: dobava elektronskih
števcev z merjeno dinamiko obremenitve
in GSM/GPRS komunikacijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko naju‑
godnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi‑
telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori‑
tev: javno naročilo št. JN 33/05: sklop 1:
enofazni elektronski števci z GSM/GPRS
komunikacijo: Merkur, d.d., kontaktna ose‑
ba: Jože Šlajkovec, Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo, Slovenija, tel. 07/371‑84‑83,
faks 07/371‑84‑82, elektronska pošta:
joze.slajkovec@merkur.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 68,850.000 SIT; najnižja
ponudba 68,850.000 SIT, najvišja ponudba
70,312.500 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno na‑
ročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi‑
telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori‑
tev Javno naročilo št. JN 33/05: sklop 2:
trifazni elektronski števci z GSM/GPRS ko‑
munikacijo: Elektronabava d.o.o., kontaktna
oseba: Gregor Slavič, Cesta 24. junija 3,
1231 Maribor, Slovenija, tel. 01/589‑93‑01,
faks 01/589‑94‑09, elektronska pošta:
gregor.slavic@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 85,937.500 SIT; najnižja
ponudba 85,937.500 SIT, najvišja ponudba
89,644.500 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno na‑
ročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1
V.4.2) Javno naročilo št.: 33/05, sklop 1:
enofazni elektronski števci z GSM/GPRS ko‑
munikacijo.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
68,850.000 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve fak‑
ture.
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V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali stori‑
tve izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o vla‑
dnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (85% de‑
lež),
– garancijski rok (5% delež),
– tehnične karakteristike (5% delež),
– potrjene reference (5% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki je
predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene zato,
ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1
V.4.2) Javno naročilo št.: 33/05, sklop 2:
trifazni elektronski števci z GSM/GPRS ko‑
munikacijo.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
85,937.500 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve fak‑
ture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali stori‑
tve izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o vla‑
dnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (85% de‑
lež),
– garancijski rok (5% delež),
– tehnične karakteristike (5% delež),
– potrjene reference (5% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki je
predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene zato,
ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: JN 33/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: enofazni elektronski števci z
GSM/GPRS komunikacijo: 2 pravilni po‑
nudbi,
– sklop 2: trifazni elektronski števci z
GSM/GPRS komunikacijo: 2 pravilni po‑
nudbi.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem na‑
ročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 99‑101 z dne 11. 11. 2005, Ob‑30534/05
(objava).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 6. 3. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Storitve
Št. 438/06
Ob‑6813/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ele‑
ktro Ljubljana, Javno podjetje za distribuci‑
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jo električne energije, d.d., kontaktna ose‑
ba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230‑43‑20,
faks 01/432‑40‑74, elektronska pošta:
javna.narocila@elektro‑ljubljana.si, interne‑
tni naslov: www.elektro‑ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: I A, št. 6a.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66330000.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 23/05.
II.5) Kratek opis: zavarovanje premoženja in premoženjskih pravic za obdobje
2006–2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 226,000.000 SIT/na leto (brez
DPZP).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 23/05: Zavarovalnica
Triglav d.d., kontaktna oseba: Aleš Vuga, Mi‑
klošičeva 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474‑75‑78, faks 01/230‑13‑93, elektron‑
ska pošta: ales.vuga@zav‑triglav.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 298,750.641 SIT za tri leta
(brez DPZP); najnižja ponudba 298,750.641
SIT za tri leta (brez DPZP); najvišja ponudba
317,052.921,53 SIT za tri leta (brez DPZP).
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno na‑
ročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 23/05
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vre‑
dnost (brez DPZP): 298,750.641 SIT za tri
leta.
Rok izplačila zavarovalnine: 14 dni.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali stori‑
tve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o vla‑
dnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki je
predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene zato,
ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: JN 23/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 pravilni
ponudbi.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem na‑
ročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 84 z dne 16. 9. 2005, Ob‑24711/05 (pred‑
hodna objava), Uradni list RS, št. 103 z dne
18. 11. 2005, Ob‑31267/05 (objava), Glasilo
ES, št. 2005/S 179‑177308 z dne 16. 9. 2005
(predhodna objava), Glasilo ES, št. 2005/S
221‑218488 z dne 17. 11. 2005 (objava).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 6. 3. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 439/06

Ob‑6815/06

Ali je to javno naročilo vključeno v Spora‑
zum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ele‑
ktro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230‑43‑20, faks
01/432‑40‑74, elektronska pošta: javna.na‑
rocila@elektro‑ljubljana.si, internetni naslov:
www.elektro‑ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: I A, št. 6a.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 24/05.
II.5) Kratek opis: avtomobilsko zavarovanje in zavarovanje delovnih strojev v
obdobju 2006–2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT/na leto (brez DPZP).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavite‑
lja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 24/05: Zavarovalnica
Triglav d.d., kontaktna oseba: Aleš Vuga, Mi‑
klošičeva 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474‑75‑78, faks 01/230‑13‑93, elektron‑
ska pošta: ales.vuga@zav‑triglav.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 133,775.987 SIT za tri leta
(brez DPZP); najnižja ponudba 133,775.987
SIT za tri leta (brez DPZP), najvišja ponudba
155,989.022,40 za tri leta (brez DPZP).
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno na‑
ročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 24/05.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vred
nost (brez DPZP): 133,775.987 SIT za tri
leta.
Rok izplačila zavarovalnine: 14 dni.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali stori‑
tve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o vla‑
dnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki je
predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene zato,
ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je doku‑
mentu določil naročnik: JN 24/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 pravilni
ponudbi.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naro‑
čilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS, št.
95‑96 z dne 28. 10. 2005, Ob‑29309/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.

VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na pro‑
jekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 6. 3. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Periodično
informativno obvestilo,
ki se ne šteje za
povabilo k oddaji
ponudb
Gradnje
Ob‑6647/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za di‑
stribucijo električne energije, d.d., kon‑
taktna oseba: Vesna Kranjc, Ulica Mirka
Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208‑36‑58, faks 04/208‑33‑15, elek‑
tronska pošta: info@elektro‑gorenjska.si,
vesna.kranjc@elektro‑gorenjska.si, interne‑
tni naslov: www.elektro‑gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
II.1) Označba javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: podelitev usposobljenosti za
izvajanje vzdrževalnih in gradbeno‑obrtniških
del na objektih Elektro Gorenjska, d.d., za
obdobje 3 let, po sklopih (območjih).
JN/OmP‑I.F‑02/2006‑ident 204814
II.2) Lokacija ali mesto gradnje: celotno
območje Elektro Gorenjska, d.d. s počitni‑
škimi objekti na območjih izven Elektro Go‑
renjska, d.d.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: vzdrževalna
in gradbeno‑obrtniška dela, na objektih
Elektro Gorenjska, d.d.
II.5) Ocenjeni stroški of the proposed wa‑
lik: (brez DDV): okvirne vrednosti za obdobje
1 leta znašajo:
1. območje Zg. Gorenjske obsega: KN
Jesenice, KN Bled in KN Bohinj 30,000.000
SIT,
2. območje Sp. Gorenjske obsega: KN
Škofja Loka, KN Železniki, KN Cerklje in KN
Tržič 50,000.000 SIT,
3. območje Kranja in okolice, ki obsega:
KN Kranj, okolico Kranja in počitniške objek‑
te izven območja Elektro Gorenjske, d.d.
80,000.000 SIT.
Skupaj za 1 leto: 160,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka podelitve usposobljenosti
10. 3. 2006,
– postopka II. faze 3. 5. 2006,
– gradnje 1. 7. 2006.
II.7) Predvideni datum zaključka usposo‑
bljenosti: 30. 6. 2009.
II.8) Pogoji in način plačila: plačilo uradno
prejetega in pravilno izstavljenega računa je
30 dni od datuma izstavitve.
II.9) Vrsta postopka za oddajo: omejeni.
IV.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN/OmP‑I.F‑02/
2006‑ident 204814.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo‑
slano: 3. 3. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
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Javni razpisi
Št. 4302-12/2006/2

Ob-6832/06

Popravek
V javnem razpisu za izbiro aplikativnih
raziskovalnih projektov ciljnega raziskoval‑
nega programa »Znanje za varnost in mir
2006-2010« v letu 2006, objavljenem v Ura‑
dnem listu RS, št. 23/06, Ob-6413/06, se v
točki V. (okvirna višina sredstev) popravijo
vsi preračuni v EURE, in sicer:
Skupna okvirna vrednost razpisa je
3.000,000.000 SIT (12,515.778,17 EUR).
Po letih je okvirni delež sredstev za iz‑
vedbo izbranih projektov naslednji:
– 2006: 1.500,000.000 SIT (6,259.389,08
EUR),
– 2007: 1.000,000.000 SIT (4,172.926,06
EUR) in
– 2008: 500,000.000 SIT (2,086.463,03
EUR).
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 4307-7/2006
Ob-6820/06
Na podlagi Zakona o Vladi Republike
Slovenije (uradno prečiščeno besedilo,
ZVRS‑UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, Za‑
kona o državni upravi (uradno prečiščeno
besedilo – ZDU‑1‑UPB3, Uradni list RS, št.
24/05), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00/ 79/01, 30/02, 56/02
in 110/02), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2006 (Uradni list RS, št. 116/05),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2006 in 2007 (Uradni list
RS, št. 116/05), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06) in Sklepa komi‑
sije za nadzor nad državnimi pomočmi št.
301‑3/02‑BP‑265 z dne 27. 3. 2002, dopol‑
nitev št. 2019/02‑BP‑915 z dne 22. 7. 2002
in dopolnitev št. 444‑01‑12/2004/2 z dne
20. 4. 2004), Republika Slovenija, Ministr‑
stvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologi‑
jo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje raziskovalno strateških
razvojnih projektov v podjetjih v letih
2006 in 2007
1. Neposredni uporabnik: Republika Slo‑
venija, Ministrstvo za visoko šolstvo, zna‑
nost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v
nadaljevanju: ministrstvo).
2. Namen in predmet razpisa
Ministrstvo želi s sofinanciranjem spod‑
bujati podjetja oziroma skupine podjetij, da
s pospešenim vlaganjem lastnih sredstev v
raziskovalno razvojno dejavnost podjetij na
strateških raziskovalno razvojnih področjih
dvignejo tehnološko zahtevnost izdelkov, ki
pomeni za podjetje oziroma skupino podjetij
tehnološki preskok in dvig dodane vredno‑
sti svojih izdelkov oziroma storitev in tako
okrepijo konkurenčni položaj na globalnih
trgih. Ministrstvo želi z razpisom okrepiti tudi
sodelovanje med podjetji in sodelovanje z
institucijami znanja.
Ministrstvo bo sofinanciralo del stroškov
raziskovalno razvojnih projektov podjetij, ki
so del dolgoročnih programskih in razvojnih
ciljev podjetja in hkrati tudi podpirajo ak‑
tivnosti in raziskovalno razvojne prioritete
strateških raziskovalnih programov sloven‑

skih platform. Podjetje lahko izvaja razvojni
projekt z lastno razvojno enoto oziroma z
ustrezno zunanjo razvojno skupino.
Cilj je okrepiti konkurenčnost na tistih
področjih, kjer so podjetja v zadnjih letih
identificirala razvojne potrebe oziroma pri‑
ložnosti.
Aktivnosti za izvajanje raziskovalno ra‑
zvojnih projektov bo ministrstvo sofinanci‑
ralo na podlagi izstavljenega zahtevka za
povrnitev plačanih izdatkov. Upravičeni so
naslednji stroški:
1. Neposredni stroški:
– stroški osebja (raziskovalci in drugo
strokovno ter tehnično osebje, ki je zaposle‑
no izključno za raziskovalno dejavnost),
– stroški svetovanja in drugih raziskoval‑
no razvojnih storitev,
– stroški materiala, ki je potreben, za iz‑
vedbo projekta,
– stroški povezani z intelektualno lastni‑
no, če je to potrebno za izvedbo projekta,
– stroški inštrumentov in opreme, ki se
uporablja izključno in stalno za raziskovalno
dejavnost.
2. Posredni stroški:
– stroški stavb in zemljišča, ki se upora‑
bljajo izključno za raziskovalno dejavnost,
– ostali skupni stroški, nastali posredno
kot posledica raziskovalnega projekta.
Višina posrednih stroškov je lahko naj‑
več do 20% neposrednih stroškov.
3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavi le podjetje,
samostojni podjetniki posamezniki oziroma
skupine podjetij (v nadaljnjem besedilu: pod‑
jetja), ki prijavljajo projekt, ki se navezuje
na prednostne raziskovalne naloge oziro‑
ma teme identificirane v Strateških razvojnih
programih slovenskih platform (SRA).
Podjetja morajo biti registrirana po zako‑
nu o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99,
36/00, 45/01, 50/02 in 93/02) ter:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso bila na dan 31. 12. 2005 v stanju
kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
97/00, 50/02 in 93/02),
– niso od leta 2003 pridobila ali so v
postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v te‑
žavah,
– niso za iste stroške pridobila oziroma
niso v postopku pridobivanja sofinanciranja
iz drugih sredstev državnega ali lokalnega
proračuna,
– nimajo neporavnanih obveznosti do
države,
– delujejo najmanj 3 leta in ustvarjajo
promet iz osnovne dejavnosti,
– so v letu 2005 imela povprečno šte‑
vilo zaposlenih za polni delovni čas naj‑
manj 10.
Podjetje se lahko na razpis prijavi samo
z eno vlogo oziroma enim raziskovalno ra‑
zvojnim projektom. Ob prijavi mora predlo‑
žiti strateški nacionalni raziskovalni program
tehnološke platforme in navedbo, v katerih
točkah se prijavljeni projekt vključuje v stra‑
teški raziskovalni program.
Raziskovalno razvojni projekt mora izva‑
jati projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja
projekta in strokovni ter tehnični sodelavci.
Vodja projekta in strokovni ter tehnični sode‑
lavci morajo biti registrirani pri Javni agenciji
za raziskovalno dejavnost republike Slove‑
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nije. Lahko so zaposleni pri prijavitelju ali
pri zunanji raziskovalni skupini raziskovalne
organizacije ali zunanji raziskovalni skupini
podjetja.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravi‑
čena podjetja:
– ki so v letu 2005 sklenila pogodbo z
Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo za izvajanje tehnološko razvoj‑
nih projektov v malih in srednje velikih pod‑
jetjih v letih 2005 in 2006,
– podjetja iz naslednjih panog: kmetijstvo
in ribištvo. Za podjetja iz panog ladjedelni‑
štvo in transport, premogovništvo, industrija
motornih vozil in industrija sintetičnih vlaken
je potrebna posebna obravnava pri komisiji
za nadzor nad državnimi pomočmi.
4. Merila za izbiro predlogov
Pravočasne prispele vloge se bodo oce‑
nile na podlagi naslednjih meril:

Merilo

Točke

Predstavitev podjetja oziroma
skupine podjetij

0‑5

Izhodišča za projekt z ekonom‑
skega vidika

0‑5

Ekonomski cilji projekta

0‑15

Partnerstvo – sodelovanje z dru‑
gimi podjetji in zunanjimi institu‑
cijami znanja

0‑5

Usklajenost projekta z razvojni‑
mi prioritetami

0‑10

Izhodišča za projekt s tehnolo‑
škega vidika

0‑5

Tehnološki cilji projekta

0‑15

Organiziranost raziskovalno ra‑
zvojnih aktivnosti in časovni na‑
črt izvedbe projekta

0‑10

Sestava raziskovalno razvoj‑
ne skupine in izračun stroškov
dela

0‑10

Finančna konstrukcija razisko‑
valno razvojnega projekta in viri
financiranja

0‑20

Najnižja višina doseženih točk za so‑
financiranje posameznega projekta je 60
točk. Kolikor bo zaprošena višina sofinan‑
ciranja višja, kot je razpoložljivih sredstev,
se bo ustrezno znižala višina sofinanciranja
odobrenih projektov.
Ministrstvo bo sofinanciralo največ dva
projekta iz posameznega programa sloven‑
ske tehnološke platforme.
V primeru, da bo prijavljeno več projek‑
tov iz istega programa, bo komisija v so‑
financiranje predlagala tista dva, ki bosta
dosegla večje število točk.
5. Višina razpisanih sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
je na razpolago za izvedbo javnega razpi‑
sa znaša 340,000.000 SIT za leto 2006 in
400,000.000 SIT za leto 2007.
Višina sofinanciranja največ do 25%
upravičenih stroškov oziroma do 35% ko‑
likor sodelujejo skupine podjetij. Najmanjša
višina dodeljenih sredstev na posamezen
projekt je za posamezno leto 3,500.000 SIT,
najvišja pa 30,000.000 SIT.
Okvirna višina razpisanih sredstev za po‑
samezni razpis se lahko poveča za neraz‑
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porejena sredstva v okviru iste proračunske
postavke.
6. Obdobje za porabo sredstev: obdobje
za porabo sredstev sta proračunski leti 2006
in 2007.
7. Razpisni rok in način prijave
Rok za oddajo vlog je 10. 4. 2006.
Popolna vloga, v skladu z navodili iz raz‑
pisne dokumentacije in v treh izvodih (razen
Raziskovalno razvojni program platforme v
enem izvodu) mora biti dostavljena na na‑
slov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, v
zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vlo‑
ga na javni razpis za spodbujanje razisko‑
valno strateških razvojnih projektov podjetjih
v letih 2006 in 2007« ter polnim naslovom
vlagatelja na zadnji strani.
Kot pravočasne se štejejo vloge, oddane
na ministrstvu najkasneje dne 10. 4. 2006
do 14. ure, ali oddane priporočeno na pošti
najkasneje dne 10. 4. 2006 do 24. ure.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo zavr‑
njene.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen opisa
raziskovalno razvojnega projekta.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
ni javno in bo potekalo v prostorih Ministr‑
stva za visoko šolstvo, znanost in tehnolo‑
gijo 12. 4. 2006.
9. Obveščanje o izboru: vlagatelji vlog
bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku
do 90 dni od datuma odpiranja vlog.
10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnem na‑
slovu: http://www.mvzt.gov.si ali na sede‑
žu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo. Razpisna dokumentacija se
lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na
osnovi zahteve podjetja na spodaj navedeni
elektronski naslov kontaktne osebe.
11. Dodatne informacije: dodatne in‑
formacije so na voljo vsak torek in četrtek
med 9. in 11. uro po telefonu: 01/478‑46‑10,
kontaktna oseba je Barbara Zalar
(barbara.zalar@gov.si).
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

Št. 49911-38/2006
Ob-6862/06
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija
Republike Slovenije, Vojkova 1b, 1000 Lju‑
bljana (v nadaljevanju: Agencija) na pod‑
lagi drugega odstavka 92. člena Zakona o
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04
– uradno prečiščeno besedilo) v zvezi s 5.
in 6. členom Pravilnika o primernih načinih
varovanja premoženja in vrstah ukrepov za
preprečitev nadaljnje škode na premoženju
(Uradni list RS, št. 74/05) in na podlagi Pra‑
vilnika o postopkih za izvrševanje proraču‑
na Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
13/06) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa elektromrež
in pašnih aparatov z namenom
preprečevanja nadaljnje škode, ki jo
lahko povzročijo velike zveri (rjavi
medved, volk, ris)
I. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepo‑
vratnih sredstev za sofinanciranje naku‑
pa elektromrež in pašnih aparatov, ki so
jih upravičenci kupili po 30. 9. 2005 in do
10. 5. 2006.
Pravna podlaga za izvedbo ukrepov,
ki preprečujejo nastajanje nadaljnje ško‑
de na premoženju, ki jo lahko povzročijo
živali zavarovanih prosto živečih vrst je
določena v drugem odstavku 92. člena Za‑
kona o ohranjanju narave (Uradni list RS,
št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo)
in v 5. in 6. členu Pravilnika o primernih
načinih varovanja premoženja in vrstah
ukrepov za preprečitev nadaljnje škode
na premoženju (Uradni list RS, št. 74/05).
Sredstva se bodo črpala iz proračunske
postavke 3544 – Nadomestila in odško‑
dnine.
Višina razpoložljivih sredstev za ta na‑
men za leto 2006 je 15,000.000 SIT.
II. Upravičenci
Upravičenci do finančnih podpor iz
I.poglavja tega javnega razpisa so fizične in
pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče
oziroma sedež v Republiki Sloveniji in živijo

na območju, kjer je nastanek škode, ki jo
povzročijo velike zveri (rjavi medved, volk,
ris) objektivno pričakovan. Šteje se, da je
nastanek škode objektivno pričakovan, če
je znano, da je v neposredni okolici premo‑
ženja, ki je enaka življenjskemu prostoru
zavarovane živali, v obdobju zadnjih treh let
že najmanj dvakrat prišlo do nastopa ško‑
dnega dogodka. Življenjski prostor velikih
zveri je območje, ki je s predpisom, ki ureja
ekološko pomembna območja, določeno za
osrednji življenjski prostor velikih zveri, kot
navajata druga in tretja alinea 2. člena Pra‑
vilnika o primernih načinih varovanja pre‑
moženja in vrstah ukrepov za preprečitev
nadaljnje škode na premoženju (Uradni list
RS, št. 74/05).
Sofinancira se le nakup elektromrež viši‑
ne 106 centimetrov (cm) ali več.
Sofinancira se le nakup baterijskih in
akumulatorskih pašnih aparatov z energi‑
jo pulza 1,5 Joule (J) ali več in omrežnih
pašnih aparatov z energijo pulza od 5 J
ali več.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Upravičenec mora vložiti vlogo na raz‑
pisnem obrazcu »Vloga za sofinanciranje
nakupa elektromrež in pašnih aparatov«,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije z
vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so
v njej navedene.
IV. Omejitve
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki
je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
že prejel javna sredstva Republike Slovenije
ali sredstva Evropske unije.
V. Finančni in tehnični pogoji za dodeli‑
tev sredstev
1. Elektromreže morajo biti visoke
106 cm ali več. Priznani strošek nakupa
je 23.900 SIT za 50 metrov elektromreže
(1 kos).
Višina dodeljenih sredstev se določi v skla‑
du z vloženo dokumentacijo za prijavo vloge.
Višina podpore znaša 60% predloženih stro‑
škov vrednosti nakupa elektromrež, vendar
največ v višini 60% priznanih stroškov (14.340
SIT za 50 metrov elektromreže – 1 kos).

Primer:
Enota

Kos

Cena

Elektromreža 107 cm, 50 m

1

23.900,00 SIT

Elektromreža 106 cm, 50 m

5

119.500,00 SIT

Elektromreža 108 cm, 50 m

1

Elektromreža 108 cm, 50 m

1

Priznani stroški

Finančna podpora (60%)

23.900,00 SIT

14.340,00 SIT

23.900,00 SIT x 5 =119.500,00 SIT

71.700,00 SIT

25.000,00 SIT

23.900,00 SIT

14.340,00 SIT

19.900,00 SIT

19.900,00 SIT

11.940,00 SIT

2. Baterijski in akumulatorski pašni aparati morajo biti z energijo pulza 1,5 J ali več. Pašni aparati morajo biti zaščiteni proti udaru strele. V
primeru, da pašni aparati nimajo vgrajene (notranje) zaščite proti udaru strele je vlagatelj dolžan uporabljati dušilec strele, ki ni predmet sofinancira‑
nja. Baterijski in akumulatorski pašni aparati morajo imeti omejevalnik porabe toka, vgrajene opozorilne lučke (indikatorji – izpraznjen akumulator,
prenizka napetost pulza v ograji). Baterijski in akumulatorski pašni aparati z energijo pulza nad 10 J morajo imeti sistem prilagodljive moči.
Omrežni pašni aparati morajo biti z energijo pulza 5 J ali več. Pašni aparati morajo biti zaščiteni proti udaru strele. V primeru, da pa‑
šni aparati nimajo vgrajene (notranje) zaščite proti udaru strele je vlagatelj dolžan uporabljati dušilec strele, ki ni predmet sofinanciranja.
Omrežni pašni aparati z energijo pulza nad 15 J morajo imeti vgrajen opozorilni sistem.
Priznan strošek nakupa je do 108.000 SIT za pašni aparat (1 kos).
Višina dodeljenih sredstev se določi v skladu z vloženo dokumentacijo za prijavo vloge. Višina podpore znaša 60% predloženih stroškov
vrednosti nakupa pašnega aparata, vendar največ v višini 60% priznanih stroškov (do 64.800,00 SIT za pašni aparat – 1 kos).
Primer:
Enota

Kos

Cena

Priznani stroški

Finančna podpora (60%)

Baterijski pašni aparat 1,5 J

1

34.000,00 SIT

34.000,00 SIT

20.400,00 SIT

Akumulatorski pašni aparat 5 J

1

40.000,00 SIT

40.000,00 SIT

24.000,00 SIT

Omrežni pašni aparat 5 J

1

74.100,00 SIT

74.100,00 SIT

44.460,00 SIT

Omrežni pašni aparat 25 J

1

120.000,00 SIT

108.000,00 SIT

64.800,00 SIT
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Priporočilo:
Razmere uporabe
(dolžina ograje –
ena mreža = 50 m)

A – krajša ograja
manj kot 15 el. mrež
< 750 m

B – daljša ograja
15 – 30 el. mrež
750 – 1.500 m

C – zelo dolga ograja
več kot 30 el. mrež
> 1.500 m

Baterijski (akumulatorski) PA

1,5 – 5,0 J*

5,0 – 15,0 J

> 15 J

Omrežni PA

5,0 – 10,0 J

10,0 – 25,0 J

> 25 J

* J = Joule = enota za energijo pulza

VI. Poraba sredstev
Upravičenci morajo storiti vse, kar je v
njihovi moči, da bodo sofinancirane elek‑
tromreže mreže in pašni aparati delovali
v skladu z namenom za katerega so bili
kupljeni.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
Komisija bo strokovno ocenila vse pra‑
vočasne in popolne vloge. Nepovratna
sredstva se bodo dodeljevala do porabe
sredstev po vrstnemu redu dospetja na
Agencijo. V primeru istočasnih vlog pa po
abecednem redu priimkov vlagateljev.
VIII. Razpisna dokumentacija in infor‑
macije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do zaključka javnega razpisa na internetni
strani http://www.arso.gov.si/, na Agenciji
Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b,
1000 Ljubljana, v sobi P09, vsak ponede‑
ljek, sredo in petek med 9. in 12. uro in
vsako sredo med 14. in 16. uro ali na elek‑
tronskem naslovu: petra.ulamec@gov.si.
Vse informacije v zvezi z javnim razpi‑
som je mogoče dobiti na Agenciji Republike
Slovenije za okolje, Sektor za ohranjanje
narave, kontaktna oseba je Petra Ulamec,
tel. št. 01/280 – 4020, ki je dosegljiva v po‑
nedeljek, sredo in petek med 10. in 11. uro
ter v sredo med 14. in 16. uro.
IX. Rok in način prijave
Vloge je potrebno poslati po pošti na na‑
slov: Agencija Republike Slovenije za oko‑
lje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ali osebno
vložiti v vložišču Agencije Republike Slove‑
nije za okolje.
Pravočasna vloga je tista, ki bo na na‑
slov: Agencija Republike Slovenije za oko‑
lje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, prispela do
10. 5. 2006 do 14. ure, ne glede na način
prispetja.
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojni‑
cah označene z natančno oznako na spre‑
dnji strani: »Ne odpiraj – vloga za javni
razpis – 3544«. Na ovojnici mora biti nave‑
deno ime in točen naslov vlagatelja.
X. Obravnavanje vlog in postopek odo‑
britve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
dne 12. 5. 2006 ob 10. uri v sobi 112 na
Agenciji. Odpiranje vlog ni javno. Prispele
vloge bo pregledala in strokovno ocenila
komisija, ki jo imenuje generalni direktor
Agencije.
Prepozno prispele in nepravilno ozna‑
čene vloge se zavrže, neutemeljene pa
se zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog ko‑
misija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je
5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Ne‑
popolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem
roku ne dopolni ali jih dopolni neustrezno,
se zavrže.
XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije odloči o
vlogah generalni direktor Agencije s skle‑

pom. Upravičenci bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v enem mesecu po poteku
roka za prijavo.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije za okolje
Št. 05/6
Ob-6707/06
Gospodarska zbornica Slovenije, Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna
šola, v skladu s 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju in Pravilnikom o
postopku za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole ter Pravilnikom o izobrazbi
predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izo‑
brazbe Informatika (Ur. l. RS, št. 15/03) objavlja
razpis
za imenovanje novih predavateljev in laborantov v izobraževalnem programu za
pridobitev višje strokovne izobrazbe inženir/inženirka informatike za naslednje
predmete:
Predmet

Minimalna izobrazba – univerzitetna – iz:

1. Strokovna terminologija v tujem jeziku
(angleški, nemški jezik)

ustreznega tujega jezika.

2. Poslovno sporazumevanje in vodenje

– psihologije, komunikologije, sociologije,
pedagogike, ekonomije ali organizacije in
menedžmenta sistemov (predavatelj višje
šole),
– laborant: višješolska izobrazba s področja
računalništva, informatike ali elektrotehnike.

3. Ekonomika in menedžment podjetja

– ekonomije, organizacije in menedžmenta
sistemov ali gospodarskega inženirstva,
– laborant: višješolska izobrazba s področja
računalništva, informatike ali elektrotehnike.

4. Programiranje

– področja računalništva in informatike, ele‑
ktrotehnike, matematike ali fizike,
– laborant: višješolska izobrazba s področja
računalništva, informatike, elektrotehnike,
matematike ali fizike.

5. Programski praktikum

– glej 4.

6. Računalniške komunikacije in omrežja

– glej 4.

7. Podatkovne baze

– glej 4.

8. Operacijski sistemi

– glej 4.

9. Dokumentiranje informacijske tehno‑
logije

– glej 4.

10. Računalniško vodeni procesi

– glej 4.

11. Svetovanje in tehnična podpora pri
uporabi informacijskih tehnologij

– glej 4.

12. Informacijski sistemi

– glej 4.

13. Elektronsko poslovanje

– glej 4.

14. Računalniške komponente in periferne – glej 4.
naprave
15. Vzdrževanje sistemske programske
opreme

– glej 4.

16. Varovanje računalniških sistemov

– glej 4.

17. Oblikovanje in priprava gradiv

– glej 4.
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Predmet

Minimalna izobrazba – univerzitetna – iz:

18. Razvoj programskih aplikacij

– področja računalništva in informatike ali
elektrotehnike,
– laborant: višješolska izobrazba s področja
računalništva, informatike ali elektrotehnike,
– laborant: višješolska izobrazba iz računal‑
ništva, informatike ali elektrotehnike.

19. Sodobne telekomunikacije

– telekomunikacij, računalništva in informa‑
tike ali elektrotehnike,
– laborant: višješolska izobrazba s področja
računalništva, informatike, elektrotehnike ali
telekomunikacij).

20. Multimediji

– področja medijskih komunikacij, računal‑
ništva in informatike, elektrotehnike, mate‑
matike ali fizike,
– laborant: višješolska izobrazba s področja
multimedijev, računalništva, informatike,
elektrotehnike, matematike ali fizike.

21. Praktično izobraževanje

– področja računalništva in informatike, ele‑
ktrotehnike, matematike ali fizike.

Za predavatelje bodo v skladu s »Kriteriji
za izpolnjevanje pogojev za pridobitev naziva
predavatelj višje šole« imenovani kandidati,
ki bodo razen izobrazbe izpolnjevali še ve‑
čino od naslednjih pogojev: najmanj 3 leta
ustreznih delovnih izkušenj v stroki, izkušnje
v izobraževanju odraslih, izkušnje pri pripravi
izobraževalnih programov in študijskih gra‑
div, izkušnje z mentorskim delom za dijake in
študente, objavljeni strokovni članki, vodenje
ali sodelovanje pri pomembnih projektih, spe‑
cializacija, podiplomsko izobraževanje.
Prijave z življenjepisom in ustreznimi do‑
kazili o izpolnjevanju pogojev pošljite najka‑
sneje do 25. marca 2006 na naslov: GZS
CPU – Višja strokovna šola, Dimičeva 9,
1000 Ljubljana.
Dodatne informacije: 01/58-97-655 (Ivica
Šinkovec).
Gospodarska zbornica Slovenije,
Center za poslovno usposabljanje,
Višja strokovna šola
Ob-6818/06
Družba DATA d.o.o., Šmartinska cesta
130, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za naročilo blaga – komunikacijske
opreme, računalniške strojne opreme,
programske opreme, vzpostavitve
sistema in storitev vzdrževanja
v okviru Nacionalnega programa Pha‑
re 2003, Ekonomska in socialna kohezija,
Vzpostavitev sistema »Vse na enem mestu«
(One-stop-shop).
Projekt bo potekal po odprtem lokalnem
razpisu.
Naročilo zajema naslednje sklope:
– sklop 1: komunikacijska oprema – fo‑
tokopirni stroji,
– sklop 2: komunikacijska oprema – fa‑
ksi,
– sklop 3: komunikacijska oprema – pro‑
jektorji,
– sklop 4: računalniška strojna oprema,
– sklop 5: programska oprema,
– sklop 6: vzpostavitev sistema,
– sklop 7: storitve vzdrževanja.
Podrobnejša specifikacija, ostali pogoji
razpisa ter navodila ponudnikom so nave‑
deni v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo
na spletni strani http://www.data.si.
Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Data d.o.o., Katja Šegedin Zev‑

nik (katja.segedin.zevnik@data.si), Andreja
Šabec (andreja.sabec@data.si), najkasneje
do 10. 4. 2006 do 14. ure.
Ponudbe pričakujemo v slovenskem je‑
ziku na naslovu DATA d.o.o., Šmartinska
cesta 130, 1000 Ljubljana, do dne 18. 4.
2006 do 14. ure.
DATA d.o.o.
Št. 033-01/2006

Ob-6489/06

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja
Občine Laško (Ur. l. RS, št. 40/02), Pravilni‑
ka o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva
in podeželja Občine Laško (Ur. l. RS, št.
88/02 in 23/05) in Odloka o proračunu Obči‑
ne Laško za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 120/05)
objavlja Občina Laško
javni razpis
o dodeljevanju sredstev za razvoj
kmetijstva in podeželja Občine Laško v
letu 2006
I. Predmet javnega razpisa: predmet jav‑
nega razpisa so sredstva, ki se dodeljujejo
za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Laško v letu 2006.
II. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so predvidena za naslednje
namene:
– urejanje zemljišč – 3,000.000 SIT,
– nakup opreme in strojev za skupne
kmetijske potrebe – 3,000.000 SIT,
– izobraževanje in raziskovanje za potre‑
be kmetijstva – 1,800.000 SIT,
– ekološko kmetovanje 200.000 SIT,
– dopolnilne dejavnosti – 2,600.000 SIT.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev
Do sredstev so upravičena kmetijska go‑
spodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejav‑
nost na območju Občine Laško in izpolnju‑
jejo naslednje pogoje:
– imajo najmanj 1 ha primerljivih kmetij‑
skih površin,
– podajo izjavo, da za posamezen na‑
men niso pridobili sredstev iz državnega
proračuna ali mednarodnih virov oziroma
koliko sredstev so iz teh virov za določen
namen že prejeli,
ter pravne osebe s sedežem v Občini La‑
ško, povezane s kmetijsko dejavnostjo.
Najnižji znesek dodeljenih sredstev za
posamezni namen znaša 5.000 SIT.

IV. Namen, pogoji in kriteriji za dodelitev
sredstev: namen, pogoji in kriteriji za dode‑
litev sredstev so navedeni v Pravilniku o do‑
deljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in
podeželja Občine Laško (Ur. l. RS, št. 40/02,
88/02 in 23/05) in v javnem razpisu, objav
ljenem na oglasni deski Občine Laško.
V. Rok za oddajo vlog: vloge morajo biti
oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne
odpiraj – razpis kmetijstvo 2006«, od za‑
četka razpisa do 1. 12. 2006 oziroma do
porabe sredstev, in sicer na naslov Občina
Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
VI. Način reševanja vlog
Upravičenci morajo k vlogi, s katero se
prijavijo na javni razpis, priložiti vso doku‑
mentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogo‑
jev, določenih v pravilniku in javnem raz‑
pisu, objavljenem na oglasni deski Občine
Laško.
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan,
opravi pregled popolnih vlog ter jih oceni na
podlagi pogojev in meril iz tega razpisa. Ko‑
misija lahko v posameznih primerih zahteva
dodatno dokumentacijo.
Vloge upravičencev se obravnavajo po
kronološkem vrstnem redu. Prednost pri
dodeljevanju sredstev imajo kmetje, katerih
kmetovanje je edini vir preživljanja.
VII. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila:
– 10. 4. 2006,
– 3. 7. 2006,
– 2. 10. 2006,
– 4. 12. 2006,
oziroma v skladu s sklepom župana.
Odpiranje ne bo javno.
VIII. Rok za obveščanje o izidu razpisa:
upravičenci bodo o dodelitvi sredstev ob‑
veščeni najkasneje v 45 dneh od odpiranja
vlog.
IX. Informacije: vse informacije v zvezi
z razpisom dobite na Občini Laško, Me‑
stna ulica 2, Laško, pri Barachini Sandri (tel.
03/733-87-36).
Občina Laško
Ob-6508/06
Občina Trebnje na podlagi 99. člena Za‑
kona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04
– UPB), Odloka o proračunu Občine Trebnje
za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 21/05), in Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o prora‑
čunu Občine Trebnje za leto 2006 (Ur. l. RS,
št. 18/06) in 4. člena Pravilnika o postopku za
izbiro in merilih za sofinanciranje programov
iz področja socialnega varstva v Občini Treb‑
nje (Ur. l. RS, št. 22/06) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
socialnega varstva v Občini Trebnje za
leto 2006
I. Naročnik javnega razpisa: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel.
07/348-11-00, faks 07/348-11-31.
II. Predmet javnega razpisa
Javna sredstva se zagotovijo za sofinan‑
ciranje naslednjih programskih sklopov:
1. Programi na področju humanitarne de‑
javnosti, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v
skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami
v duševnem zdravju in drugi programi s po‑
dročja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno ži‑
vljenje invalidov in drugi programi pomoči
invalidom;
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– programi, namenjeni odpravljanju so‑
cialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim
posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju, po‑
moči in samopomoči ter preprečevanju so‑
cialne izključenosti;
– programi, ki omogočajo neodvisno ži‑
vljenje osebam s posebnimi potrebami ter
drugi programi pomoči osebam s posebnimi
potrebami ter njihovim družinam;
– programi za kronične bolnike, ki s svojo
dejavnostjo skrbijo za enakopravno vključe‑
vanje kroničnih bolnikov v življenje z zdra‑
vimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti
življenja s kronično boleznijo ter za prepre‑
čevanje napredovanja kronične bolezni v
invalidnost.
2. Programi za delo z zasvojenimi, in
sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informira‑
nje, podpora, zmanjševanje škode, terensko
delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osve‑
ščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov
tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
3. Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za ogrožene sku‑
pine otrok in mladostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje
nasilja v družinah;
– programi za usposabljanje in razvoj
mreže prostovoljcev;
– preventivni programi za družine;
– drugi programi, ki so utemeljeni na pod‑
lagi analiz in izraženih socialnih težavah;
– projekt ˝Trebnje zdrava občina – obči‑
na dobrih medčloveških odnosov˝.
4. Programi društev upokojencev s sede‑
žem v Občini Trebnje:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov;
– program obdaritve starejših ob novem
letu in jubilantov;
– drugi programi, ki so utemeljeni na pod‑
lagi analiz in izraženih socialnih težavah.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
a) javni socialno varstveni zavodi,
b) dobrodelne organizacije kot prosto‑
voljne in neprofitne organizacije, ki jih z na‑
menom, da bi reševale socialne stiske in
težave občanov Občine Trebnje, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom, ali verske
skupnosti,
c) humanitarne organizacije, zavodi,
ustanove in druge fizične ali pravne osebe
ter verske skupnosti, registrirane za opra‑
vljanje dejavnosti na področju socialnega
varstva,
d) organizacije za samopomoč, kot pro‑
stovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih občanov,
e) invalidske organizacije, kot prostovolj‑
ne in neprofitne organizacije, ki jih ustano‑
vijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z
zakonom, da v njih izvajajo posebne social‑
ne programe in storitve, utemeljene na zna‑
čilnostih invalidnosti po posameznih funkci‑
onalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov – občanov Občine Trebnje,
f) druga društva, zavodi, zasebne usta‑
nove in zasebniki, ki izvajajo občinske pro‑

grame na področju sociale ali občinske pro‑
grame za izboljšanje kvalitete življenja za
občane Občine Trebnje,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na
območju Občine Trebnje za občane Obči‑
ne Trebnje, razen invalidskih in dobrodel‑
nih organizacij, ki so zasnovane tako, da
združujejo člane na področju regije (v tem
primeru se upošteva število članov iz Ob‑
čine Trebnje),
b) so registrirani in delujejo najmanj eno
leto na področju socialno varstvenih dejav‑
nosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, pro‑
storske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih programov,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugi‑
mi sorodnimi organizacijami na izbranem
področju,
f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno
delovanje na področju, na katerega se pri‑
javljajo v okviru socialno varstvenega raz‑
pisa,
g) prijavljajo program socialnega varstva
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 (občina, sponzorstva, dona‑
torstva, volontersko delo...).
Na programski sklop (4): Programi dru‑
štev upokojencev s sedežem v Občini Treb‑
nje se lahko prijavijo le:
– društva upokojencev, ki imajo sedež v
Občini Trebnje.
Prijavitelji lahko v posameznem vsebin‑
skem sklopu prijavijo največ pet različnih
programov naenkrat, ki pa jih lahko strokov‑
na služba združi, če meni, da je to smotrno.
Odstopanja v številu programov so možna
le za tiste programe, ki so v posebnem inte‑
resu Občine Trebnje.
IV. Okvirna višina sredstev, ki so na raz‑
polago v letu 2006:
– za programe socialnega varstva dru‑
gih ranljivih skupin je 13,500.000 SIT, in
sicer za:
– programe pod točko 1: 5,300.000
SIT,
– programe pod točko 2: 1,200.000
SIT,
– programe pod točko 3: 7,000.000
SIT,
– za programe društev upokojencev s
sedežem v Občini Trebnje 700.000 SIT:
– programe pod točko 4: 700.000 SIT.
Posamezni programi lahko s strani Ob‑
čine Trebnje prejmejo sredstva v višini naj‑
več 50% vseh predvidenih odhodkov pro‑
grama.
Sredstva, ki se razdelijo, so namenjena
za sofinanciranje:
– stroškov izvedbe programov in projek‑
tov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot
razvojne in dopolnilne programe ter progra‑
me rehabilitacij, pomembne za lokalno sku‑
pnost (stroškov dela in materialni stroški,
vezani na izvajanje programa, kamor sodijo
tudi stroški plačil vseh oblik dela izven za‑
poslitve, stroški dodatnega usposabljanja,
stroški supervizije za strokovne delavce in
materialni stroški in nagrade v zvezi z de‑
lom prostovoljcev, strokovnega gradiva za
izvedbo programa, stroškov uporabe objek‑
ta za izvedbo programa, didaktični stroški za
udeležence, stroški administracije v zvezi z
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izvedbo prijavljenega programa, stroški pre‑
hrane uporabnikov in izvajalcev, kolikor pro‑
gram poteka več kot 4 ure neprekinjeno),
– tistih programov in projektov, za katere
se finančna sredstva ne morejo pridobiti iz
drugih naslovov.
Strokovna služba bo pri pripravi predloga
sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma
programov, upoštevala upravičenost posa‑
meznega stroška za izvajanje ter primerja‑
vo višine stroškov na uporabnika med po‑
sameznimi istovrstnimi programi oziroma
projekti.
Sredstva se razdelijo glede na:
– doseženo število točk,
– višino razpoložljivih sredstev,
– realno prikazano finančno konstrukcijo.
Pri financiranju upokojenskih društev s
sedežem v Občini Trebnje, se sredstva raz‑
delijo še glede na:
– število jubilantov in obdarovancev v
letu 2006,
– število članov posameznega društva,
– število udeležencev posameznega
programa.
Način financiranja je podrobneje oprede‑
ljen v Pravilniku o postopku za izbiro in me‑
rilih za sofinanciranje programov iz področja
socialnega varstva v Občini Trebnje.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva mo‑
rajo biti porabljena v letu 2006, v skladu
s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih
sredstev.
VI. Merila za izbor programov/projektov
Za ocenjevanje posameznih programov
in projektov bodo uporabljena naslednja
merila:
1. Splošna merila, ki so za vse prijavi‑
telje enaka:
– kvaliteta in realnost predloženega pro‑
grama,
– sodelovanje uporabnikov in prostovolj‑
cev v programu,
– finančna konstrukcija programa,
– posebni interes Občine Trebnje.
2. Dodatna merila, ki so opredeljena po
posameznih programskih sklopih.
3. Merila za sofinanciranje programov
društev, ki nimajo sedeža v Občini Trebnje.
Merila so podrobneje opredeljena v Pra‑
vilniku o postopku za izbiro in merilih za
sofinanciranje programov iz področja soci‑
alnega varstva v Občini Trebnje.
VII. Razpisna dokumentacija
Prijavitelji morajo vlogo na razpis posre‑
dovati v zapečatenem ovitku, z navedbo
javnega razpisa, na katerega se nanaša,
po pošti kot priporočeno pošiljko ali oddati
na vložišču Občine Trebnje, Goliev trg 5,
Trebnje, na obrazcih, ki so sestavni del raz‑
pisane dokumentacije. Obrazci se dobijo v
sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg
5, Trebnje, ali na internetni strani Občine
Trebnje http://www.trebnje.si/.
Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in
se zapečatena vrne prijavitelju. Obravnava‑
ne bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene
in oddane na predpisanih obrazcih.
Prijavitelje nepopolnih vlog se pisno po‑
zove k dopolnitvi vloge. Vloge, ki ne bodo
dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu,
se s sklepom zavržejo.
Obrazec SPL se nanaša na prijavitelja
programov in se izpolni za vsakega prija‑
vitelja enkrat, obrazec A pa se nanaša na
posamezen program, zato se izpolni v celoti
za vsak program posebej.
VIII. Rok, do katerega morajo biti pre‑
dložene vloge: vloga mora biti dostavljena v
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roku 30 dni po objavi javnega razpisa v Ura‑
dnem listu RS na naslov: Občina Trebnje,
Goliev trg 5, Trebnje, s pripisom: Ne odpiraj
– Javni razpis – socialno varstvo.
IX. Izid razpisa: Občinska uprava Občine
Trebnje bo v 30 dneh po zaključku razpisa
na podlagi Pravilnika o postopku za izbiro
in merilih za sofinanciranje programov iz
področja socialnega varstva pripravila pre‑
dlog izbora prijaviteljev, ki ga bo posredova‑
la občinskemu svetu, ki odloči s sklepom.
Mnenje k predlogu poda pristojna komisija
za področje socialnega varstva, imenovana
s strani župana. O izboru prijaviteljev po‑
sameznih programov bodo kandidati pisno
obveščeni v 15 dneh po sprejemu sklepa na
občinskem svetu. Občinska uprava bo hkrati
z obvestilom o odločitvi občinskega sveta
pozvala prijavitelje k podpisu pogodbe.
Odpiranje ponudb ni javno.
X. Dodatne informacije: vse dodatne in‑
formacije v zvezi z razpisom lahko intere‑
senti dobijo od dneva objave na Oddelku
za družbene dejavnosti Občine Trebnje pri
Mateji Vrabec na tel. 07/34-81-142.
Občina Trebnje
Ob-6509/06
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Trebnje za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 21/05),
Odloka o spremembah in dopolnitvah Od‑
loka o proračunu Občine Trebnje za leto
2006 (Ur. l. RS, št. 18/06) in Pravilnika za
sofinanciranje mladinskih programov in pro‑
jektov ter sofinanciranje stroškov delovanja
izvajalcev mladinskih programov in projek‑
tov iz proračuna Občine Trebnje (Ur. l. RS,
št. 22/06), Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov ter stroškov delovanja
izvajalcev mladinskih programov in
projektov v Občini Trebnje za leto 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 razpisa
Predmet sofinanciranja so naslednje
vsebine:
– mladinski programi (dejavnost) – konti‑
nuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih
aktivnosti skozi celo leto – vsaj enkrat te‑
densko devet mesecev v letu, ob zaključku
obvezna predstavitev dejavnosti širši javno‑
sti (prireditev, razstava, delavnica, življenje
z naravo ipd.),
– mladinski projekti (posamična aktivnost
izvajalca) – posamični zaključen enkratni
dogodek (predavanje, okrogla miza ipd.),
– stroški delovanja izvajalcev mladin‑
skih programov in projektov – neprogramski
stalni stroški za izvedbo njihove dejavnosti
(stroški najemnine, telekomunikacij, komu‑
nalnih storitev, energije, vode, pisarniškega
materiala, stroški dela).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis lahko oddajo vloge prijavitelji,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavno‑
sti, za katero se prijavljajo oziroma so njihovi
programi in projekti po presoji strokovne ko‑
misije v javnem interesu Občine Trebnje,
– imajo zagotovljene materialne, prostor‑
ske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– programi in projekti se izvajajo za mla‑
dino v Občini Trebnje (mladi od 15 do 29
let),
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– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki izvaja‑
nja mladinskih programov in projektov, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz
drugih virov,
– vsako leto občinski upravi redno dosta‑
vijo poročilo o realizaciji programov in pro‑
jektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo
pogodbene obveznosti.
Pravico do sofinanciranja mladinskih
programov in projektov po tem pravilniku
imajo neprofitne organizacije, zavodi, dru‑
štva, zveze, zasebniki in druge organiza‑
cije, ki so nosilci programov in projektov,
namenjenim predvsem mladim med 15 in
29 letom starosti. Pravico do sofinanciranja
stroškov delovanja mladinskih programov in
projektov pa imajo tisti izvajalci, ki izvajajo
izključno programe in projekte za mlade,
njihovo delovanje pa je širšega javnega po‑
mena v občini.
4. Vrednost razpisanih sredstev: za sofi‑
nanciranje mladinskih programov so v pro‑
računu Občine Trebnje za leto 2006 zago‑
tovljena sredstva za sofinanciranje mladin‑
skih programov in projektov v skupni višini
800.000 SIT ter za sofinanciranje stroškov
delovanja izvajalcev mladinskih programov
in projektov v višini 200.000 SIT.
5. Merila in kriteriji za vrednotenje
Za vrednotenje vlog za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov bodo
upoštevana naslednja merila in kriteriji: pre‑
glednost, število vključenih članov v mla‑
dinskih programih in projektih, delež lastnih
sredstev za izvedbo mladinskih programov
in projektov, ciljna populacija, dostopnost,
ekonomičnost, primerljivost.
Podrobnejše ocenjevanje vlog po na‑
vedenih merilih in kriterijih je določeno s
Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih
programov in projektov ter sofinanciranje
stroškov delovanja izvajalcev mladinskih
programov in projektov iz proračuna Obči‑
ne Trebnje (Ur. l. RS, št. 20/06), ki ga bodo
prijavitelji prejeli kot sestavni del razpisne
dokumentacije.
6. Obdobje, v katerem morajo biti dode‑
ljena sredstva porabljena: dodeljena sred‑
stva morajo biti porabljena v letu 2006, v
skladu s predpisi, ki urejajo porabo prora‑
čunskih sredstev.
7. Prevzem razpisne dokumentacije: raz‑
pisna dokumentacije je na voljo takoj po
objavi tega razpisa. Prevzame se jo lahko
osebno – na oddelku za družbene dejav‑
nosti, kontaktna oseba Branka Marolt ali na
internetni strani Občine Trebnje: http://www.
trebnje.si, do roka za oddajo vlog.
8. Rok, do katerega morajo biti predlo‑
žene vloge in način predložitve vlog: vloge
na javni razpis morajo biti predložene najka‑
sneje v roku 30 dni po objavi tega javnega
razpisa v Uradnem listu RS oziroma najka‑
sneje zadnji dan tega roka oddane na pošti
kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se
bodo štele vse vloge, ki bodo do roka pri‑
spele na sedež naročnika: Občina Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene
na razpisnih obrazcih morajo bili z vsemi
zahtevanimi prilogami, dostavljene v zaprti
kuverti, s pripisom »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis – Mladinski programi 2006«. Na
hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv
in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele
po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene
naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se pri‑
javitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.

9. Postopek dodelitve in rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vlo‑
ge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne
bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s
sklepom zavržene. S strani strokovne komi‑
sije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog
po merilih in kriterijih iz javnega razpisa.
Občinska uprava Občine Trebnje bo v
45 dneh po zaključku javnega razpisa izda‑
la odločbe o izboru, višini in namenu odo‑
brenih sredstev izvajalcem mladinskih pro‑
gramov in projektov. V 8 dneh od prejema
odločbe bodo prijavitelji lahko vložili pritož‑
bo pri županu Občine Trebnje. Po pravno‑
močnosti odločb bodo z izbranimi izvajalci
programov in projektov sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljene medsebojne pra‑
vice in obveznosti glede izvedbe programov
in projektov ter glede sofinanciranja izbrane‑
ga programa v skladu s predpisi, ki urejajo
porabo proračunskih sredstev.
10. Kontaktna oseba za dodatne infor‑
macije: Branka Marolt, tel. 07/348-11-26,
faks 07/348-11-31.
Občina Trebnje
Ob-6511/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Ur. l. RS, št. 50/95, 80/98), v skladu z Od‑
lokom o proračunu Občine Trebnje za leto
2006 (Ur. l. RS, št. 21/05), Odlokom o spre‑
membah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2006 (Ur. l. RS, št.
18/06) in Pravilnikom o postopkih in merilih
za vrednotenje javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz pro‑
računa Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 22/06),
Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2006
sofinancirala Občina Trebnje
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 je sofinanci‑
ranje naslednjih vsebin:
A) javni kulturni programi,
B) javne kulturne prireditve,
C) založništvo,
D) izobraževanje,
E) nakup opreme in osnovnih sredstev,
F) investicije in investicijsko vzdrževanje
objektov, ki so označeni kot javna infrastruk‑
tura na področju kulture ter objektov, ki se
pretežno uporabljajo za kulturne namene,
G) varstvo kulturne dediščine in spomin‑
ska obeležja.
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
– za področja A, B, C, D, E: društva,
zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, go‑
spodarske družbe in druge organizacije, re‑
gistrirane oziroma ustanovljene za izvajanje
kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko
tudi niso registrirani za opravljanje kulturne
dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v
javnem interesu Občine Trebnje); posame‑
zniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih
v kulturi pri ministrstvu za kulturo; javni za‑
vodi s področja vzgoje in izobraževanja za
obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne
sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvene‑
ga akta javnega zavoda,
– za področje F: lastniki ali upravljalci
javne infrastrukture na področju kulture in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
objektov, ki se pretežno uporabljajo za kul‑
turne dejavnosti,
– za področje G: lastniki ali upravljalci
nepremične kulturne dediščine, ki se naha‑
ja na območju Občine Trebnje in ima status
kulturnega spomenika ter lastniki ali upra‑
vljalci spominskih obeležij, ki se nahajajo na
območju Občine Trebnje.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem raz‑
pisu
Na javni razpis lahko oddajo vloge prija‑
vitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na pred‑
pisanih obrazcih in v določenih rokih,
– da izkažejo na predpisanih obrazcih
zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen
javni kulturni program ali kulturni projekt,
– da imajo sedež oziroma stalno prebi‑
vališče v Občini Trebnje (izjemoma se lah‑
ko sofinancira tudi kulturne projekte izvajal‑
ca, ki nima sedeža v Občini Trebnje, če so
kulturni projekti v javnem interesu Občine
Trebnje),
– delujejo na področju kulture najmanj
eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, pro‑
storske, kadrovske in organizacijske pogoje
za izvedbo javnega kulturnega programa ali
kulturnega projekta,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali
pogodbene obveznosti, če so prejeli sred‑
stva iz proračuna Občine Trebnje,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid
samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za
kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče
v Občini Trebnje,
– da izkažejo nepridobitni značaj javne‑
ga kulturnega programa ali kulturnega pro‑
jekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje
iz javnih sredstev.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje javnih kulturnih progra‑
mov bodo upoštevana naslednja merila in
kriteriji: vrednotenje kulturnih izvajalcev gle‑
de na posamezno vrsto kulturne dejavnosti,
glede na kakovost izvedbe programa, glede
na število sekcij, število aktivnih članov in
glede na število nastopov na javnih prire‑
ditvah.
Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev
bodo upoštevani naslednji elementi točkov‑
anja: raven prireditve, število nastopajočih,
delež zagotovljenih lastnih sredstev, število
obiskovalcev, tradicionalnost, pomen prire‑
ditve za širši kulturni prostor, vzpostavitev
vzvodov za partnerstvo.
Na področju založništva bodo upošteva‑
ni naslednji elementi točkovanja: vsebinska
tematika, število izvodov, obseg edicije, de‑
lež zagotovljenih lastnih sredstev, izvirnost
avtorskega dela, umetniška in kakovostna
vrednost.
Pri izobraževanju se bodo sofinancirali
stroški kotizacije za izobraževanje in uspo‑
sabljanje strokovnih kadrov in članov kul‑
turnih društev.
Projekti s področja nakup opreme in
osnovnih sredstev bodo ocenjevani po sle‑
dečih elementih: delež zagotovljenih lastnih
sredstev, kvalitetni nivo izvedbe programov,
število uporabnikov, vrsta kulturne dejavno‑
sti in namen opreme, število članov oziroma
sekcij izvajalca.
Za ocenjevanje investicijskih projektov
bodo uporabljena sledeča merila: izkorišče‑
nost objekta za izvajanje kulturnih dejav‑
nosti, pomembnost projekta za vlogo v jav‑
nem dogajanju na področju kulture v Občini
Trebnje, razlogi za investicijo, zagotovljena

lastna finančna sredstva, pridobljena sred‑
stva iz državnih in evropskih virov.
Za ocenjevanje projektov s področja var‑
stva kulturne dediščine in spominskih obe‑
ležij bodo upoštevana sledeča merila: ovre‑
dnotenje kulturnega spomenika, stopnja
ogroženosti spomenika zaradi človeških ali
drugih zunanjih vplivov, izdelana izvedbena
dokumentacija, pomembnost projekta za
vlogo v javnem dogajanju in za popularizaci‑
jo spomenika, zagotovljena lastna finančna
sredstva, projekt je sofinanciran iz državnih
in evropskih virov.
Podrobnejše ocenjevanje po navedenih
merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom
o postopkih in merilih za vrednotenje jav‑
nih kulturnih programov in kulturnih projek‑
tov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Trebnje (Ur. l. RS, št. 20/06), ki ga bodo
prijavitelji prejeli kot sestavni del razpisne
dokumentacije.
6. Okvirna višina sredstev, ki je zagoto‑
vljena v proračunu Občine Trebnje za leto
2006 za sofinanciranje posameznih vsebin
javnega razpisa:
– javni kulturni programi sredstva v višini
9,000.000 SIT,
– javne kulturne prireditve sredstva v vi‑
šini 13,100.000 SIT,
– založništvo v višini 2,100.000 SIT,
– izobraževanje v višini 300.000 SIT,
– nakup opreme in osnovnih sredstev v
višini 3,700.000 SIT,
– investicije in investicijsko vzdrževanje
objektov, ki so označeni kot javna infrastruk‑
tura na področju kulture ter objektov, ki se
pretežno uporabljajo za kulturne namene
27,140.000 SIT,
– varstvo kulturne dediščine sredstva v
višini 11,660.000 SIT in spominska obeležja
sredstva v višini 3,500.000 SIT.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dode‑
ljena sredstva porabljena: dodeljena sred‑
stva morajo biti porabljena v letu 2006, v
skladu s predpisi, ki urejajo porabo prora‑
čunskih sredstev.
8. Prevzem razpisne dokumentacije:
razpisna dokumentacije je na voljo takoj
po objavi tega razpisa. Prevzame se jo
lahko osebno – na oddelku za družbene
dejavnosti, kontaktna oseba Branka Ma‑
rolt ali na internetni strani Občine Trebnje:
http://www.trebnje.si, do roka za oddajo
vlog.
9. Rok in način predložitve vlog: vloge
na javni razpis morajo biti predložene naj‑
kasneje v roku 30 dni po objavi tega jav‑
nega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
najkasneje zadnji dan tega roka oddane na
pošti kot priporočene pošiljke. Za pravoča‑
sne se bodo štele vse vloge, ki bodo do
roka prispele na sedež naročnika: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge,
izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti
z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavljene
v zaprti kuverti, s pripisom »Ne odpiraj – vlo‑
ga na JR kultura 2006, področje: ________
(navedba osnovnega razpisnega področja,
kot npr.: varstvo kulturne dediščine)«. Na
hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv
in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele
po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene
naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se pri‑
javitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge,
bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo
dopolnjene v pozivnem roku, bodo s skle‑
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pom zavržene. S strani strokovne komisije
bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po
merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Stro‑
kovna komisija bo v 45 dneh po zaključku
javnega razpisa izdala prijaviteljem obve‑
stila o predvideni višini sofinanciranja oziro‑
ma o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov. V 8 dneh
od prejema obvestila se bodo lahko prijavi‑
telji izjavili o predlogu strokovne komisije.
Na podlagi predloga strokovne komisije bo
župan izdal izvajalcem odločbo o izboru ozi‑
roma o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih
programov in projektov. Na izdano odločbo
ne bo pritožbe, možen bo upravni spor. Z iz‑
branimi izvajalci javnih kulturnih programov
in projektov bodo sklenjene pogodbe, v ka‑
terih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti glede izvedbe programov in
projektov ter glede sofinanciranja izbrane‑
ga programa v skladu s predpisi, ki urejajo
porabo proračunskih sredstev.
11. Kontaktna oseba za dodatne infor‑
macije: Branka Marolt, tel. 07/348-11-26,
faks 07/348-11-31.
Občina Trebnje
Ob-6709/06
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Sta‑
neta 1, 2000 Maribor, objavlja
javni razpis
za oddajo prijav za sofinanciranje
programov socialno-humanitarnih
društev, ki jih bo v letu 2006
sofinancirala Mestna občina Maribor
1. S predlogi programov se lahko na jav‑
ni razpis praviloma prijavijo društva, ki imajo
sedež v Mestni občini Maribor in so registri‑
rana za opravljanje socialno-humanitarne
dejavnosti.
2. Prijava mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec »prijava na razpis
za programe socialno humanitarnih društev
v letu 2006 v Mestni občini Maribor«, ki ga
dobite na Oddelku za družbene dejavnosti,
Mestne občine Maribor, soba 331/III, Lilija‑
na Zorko,
– odločbo o registraciji in osebno ime
zastopnika društva,
– program dela in predvideno finančno
poslovanje v letu 2006,
– reference ali priporočila,
– dokazilo o statusu društva v javnem
interesu oziroma potrdilo o oddani vlogi za
pridobitev statusa društva v javnem interesu
(neobvezno).
3. Mestna občina bo prednostno sofinan‑
cirala:
– programe, ki so usmerjeni v prepreče‑
vanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih
stisk posameznikov oziroma skupin obča‑
nov,
– programe, ki dopolnjujejo dejavnosti
javnih zavodov.
4. Predlagani programi ne smejo biti
profitno usmerjeni. S sredstvi proračuna
Mestne občine Maribor bodo sofinancirani,
največ s 50% deležem vrednosti celotnega
programa. Za realizacijo tega razpisa je v
proračunu Mestne občine Maribor za leto
2006 predvideno 45,574.000 SIT. Rok za
izvedbo programov, ki so predmet tega raz‑
pisa je 31. 12. 2006.
5. Predlagatelji pošljejo svoje predloge v
zaprtih kuvertah na naslov: Mestna občina
Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti,
2000 Maribor, Ul. heroja Staneta 1, z ozna‑
ko »ne odpiraj – za razpis Programi social‑
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nega varstva 2006« in navedbo pošiljatelja
na hrbtni strani. Če isti prijavitelj prijavlja
več programov, mora za vsakega k prijavi
priložiti zahtevane priloge.
6. Razpisni rok traja 15 dni od dneva
objave.
7. Predlagatelji bodo o uvrstitvi obvešče‑
ni v osmih dneh od dneva sprejetja odločitve
župana.
Mestna občina Maribor
Št. 094-3/2006-1
Ob-6710/06
Na podlagi Odloka o priznanjih Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 10/01)
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Lju‑
bljana objavlja
javni razpis
za podelitev Župančičevih nagrad za
leto 2006
Mestna občina Ljubljana razpisuje pode‑
litev Župančičevih nagrad za leto 2006.
Župančičeva nagrada je priznanje Me‑
stne občine Ljubljana za izjemne stvaritve
s področja kulture, ki pomembno oblikujejo
kulturno življenje prebivalcev Mestne občine
Ljubljana, kakor tudi za stvaritve, za katere
so ustvarjalci prejeli mednarodna priznanja
oziroma so se s svojim delom izjemno uve‑
ljavili v tujini.
Župančičevo nagrado lahko prejmejo
ustvarjalci z območja Mestne občine Ljublja‑
na za izjemne kulturne stvaritve, ki so bile
javnosti predstavljene v minulem enoletnem
obdobju (od konca marca 2005 do vključno
marca 2006) ali za delo iz daljšega obdobja,
ki trajno obogati kulturno zakladnico Mestne
občine Ljubljana in je lahko izjemen kulturni
dosežek tudi v mednarodnem merilu. Ka‑
dar gre za tako celovito delo, da ni mogoče
prepoznati oziroma ločiti posameznikovega
kulturnega prispevka, lahko dobi Župančiče‑
vo nagrado skupina ustvarjalcev.
Mestna občina Ljubljana bo podelila naj‑
več 4 Župančičeve nagrade.
Pobudo za podelitev Župančičeve na‑
grade lahko podajo posamezniki in pravne
osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma
sedež v Mestni občini Ljubljana.
Pobuda za podelitev nagrade mora vse‑
bovati:
– ime in priimek oziroma ime, točen na‑
slov in telefonsko številko pobudnika,
– ime in priimek oziroma ime, točen na‑
slov in telefonsko številko kandidata za na‑
grado,
– podrobno utemeljitev pobude ter mo‑
rebitna mnenja organov in organizacij, ki
pobudo podpirajo.
Pobuda za podelitev Župančičeve na‑
grade mora biti poslana na naslov: Mestna
občina Ljubljana – sprejemna pisarna, Ko‑
misija za podelitev Župančičevih nagrad za
leto 2006, Adamič Lundrovo nabrežje 2, do
vključno 10. aprila 2006 v zaprti ovojnici s
pripisom »Za razpis: Župančičeve nagrade
– ne odpiraj!«.
Dodatne informacije lahko dobite na Od‑
delku za kulturo in raziskovalno dejavnost,
Mestna uprava, Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 15, tel. 306-46-00.
Mestna občina Ljubljana
Št. 129-0001/2006
Ob-6716/06
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), 21. člena Zakona o lokalni samou‑
pravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB 1),
Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2006 (Uradni list RS, št. 120/05 in 22/06) in
Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinan‑
ciranje programov na področju socialnega
in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica
(Uradni list RS, št. 18/06), Občina Sevnica
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali
projektov na področjih socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Sevnica
v letu 2006
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira‑
nje naslednjih programov in/ali projektov:
– programi in/ali projekti s področja soci‑
alnega varstva in
– programi in/ali projekti s področja zdra‑
vstvenega varstva.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
investicijsko vzdrževanje in investicije v pro‑
store in nakup opreme izvajalcev programa.
Prav tako niso predmet razpisa programi
in/ali projekti, za katere so predlagatelji že
kandidirali ali pridobili sredstva iz drugih
razpisov ali proračunskih virov Občine Sev‑
nica.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija‑
vitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani in imajo dejavnost so‑
cialnega varstva ali zdravstvenega varstva
opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico v Občini
Sevnica oziroma ne glede na sedež, če je
program dejavnosti zastavljen tako, da ak‑
tivno vključuje občane Občine Sevnica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon
o društvih (za društva),
– da imajo zagotovljene materialne, pro‑
storske in kadrovske pogoje za uresničeva‑
nje načrtovanih programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukci‑
jo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa, delež lastnih sredstev,
delež javnih sredstev, delež sredstev upo‑
rabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
Na razpis se lahko prijavijo:
– dobrodelne organizacije kot prostovolj‑
ne in neprofitne organizacije, ki jih z na‑
menom, da bi reševale socialne stiske in
težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki
v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot pro‑
stovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne
in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo
invalidi in drugi posamezniki v skladu z za‑
konom, da v njih izvajajo posebne socialne
programe in storitve, utemeljene na značil‑
nostih invalidnosti po posameznih funkcio‑
nalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov,
– druge prostovoljne in neprofitne organi‑
zacije, ki imajo v svojih programih elemente
skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk
občanov Občine Sevnica.
Pravne osebe z delovanjem na območju
več občin, regij ali države morajo ob svo‑
ji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje
člane oziroma uporabnike tudi iz območja

občine Sevnica in v koliki meri je program
oziroma projekt namenjen njim.
4. Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša
4,000.000 SIT.
5. Osnovna merila za izbor:
– ocena kvalitete in realnosti predlaga‑
nega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovolj‑
cev v programu,
– finančna konstrukcija programa.
Ostala merila so navedena in podrobneje
razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
6. Posredovanje potrebne dokumenta‑
cije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpol‑
njeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi
prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o re‑
gistraciji.
Prijave na razpis morajo biti popolne.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sred‑
stev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2006.
8. Rok za predložitev prijav in način pre‑
dložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpo‑
zneje do 7. aprila 2006 do 12. ure na naslov:
Občina Sevnica, Oddelek za družbene de‑
javnosti, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke oddane po pošti morajo biti od‑
dane obvezno s priporočeno pošto najpo‑
zneje 7. 4. 2006 (datum poštnega žiga na
dan 7. 4. 2006).
Prijave morajo biti oddane v zaprti ku‑
verti z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni
razpis za sofinanciranje socialnih in zdra‑
vstvenih programov v letu 2006«. Na hrbtni
strani kuverte mora biti obvezno naveden
naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s skle‑
pom župana, bo z odpiranjem začela 10. 4.
2006 ob 8. uri v prostorih Občine Sevnica.
Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku
8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da predla‑
gatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil vlo‑
ge, bo vloga izločena in s sklepom zavržena
kot nepopolna.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od
datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju
programov.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva objave v Urad
nem listu RS do izteka prijavnega roka do‑
segljiva tudi na spletni strani Občine Sevni‑
ca www.obcina-sevnica.si ali jo v tem roku
zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Sevnica, Glav‑
ni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Darji Lekše,
tel. 07/81-61-214, e-mail: darja.lekse@ob‑
cina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od
8. do 13. ure.
Občina Sevnica
Ob-6819/06
Na podlagi prvega odstavka 42. člena Za‑
kona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo), 7.
točke 18. člena Statuta Mestne občine Ljublja‑

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
na (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01), 3. točke
12. člena Odloka o organizaciji in delovnem
področju Mestne uprave Mestne občine Lju‑
bljana (Uradni list RS, št. 56/00, 77/00 in 7/02)
Mestna občina Ljubljana objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
javne zdravstvene službe na področju
zobozdravstvenega varstva odraslih na
območju Mestne občine Ljubljana
1. Naročnik (koncedent): Mestna občina
Ljubljana.
2. Predmet koncesije: izvajanje javne
zdravstvene službe na področju zobozdrav
stvenega varstva odraslih.
3. Obseg programa, ki bo razdeljen na
podlagi razpisa: 0,80 programa zobozdrav
stvenega varstva odraslih.
4. Lokacija: koncesija bo podeljena v
četrtni skupnosti Sostro na območju Aliče‑
ve ulice, Sostrske ceste, Litijske ceste (od
hišne št. 214 do hišne št. 316) ali Ceste II.
grupe odredov.
4. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija se bo pričela izvajati naj
kasneje v enem letu po podpisu pogodbe
o koncesiji med koncesionarjem in konce‑
dentom.
Koncesijsko razmerje se bo sklepalo za
obdobje desetih let.
5. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
podelitev koncesije, če je fizična oseba:
5.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
5.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo;
5.1.2. da ni v delovnem razmerju;
5.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdrav
stvene službe oziroma poklica;
5.1.4. da ima zagotovljene ustrezne pro‑
store, opremo in kadre;
5.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbor‑
nice.
5.2. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati
kandidat za podelitev koncesije, če je fizič‑
na oseba:
5. 2.1. da je lokacija ordinacije izvajanja
dejavnosti na območju četrtne skupnosti So‑
stro na območju Aličeve ulice, Sostrske ce‑
ste, Litijske ceste (od hišne št. 214 do hišne
št. 316) ali Ceste II. grupe odredov.
6. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
podelitev koncesije, če je pravna oseba:
6.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
6.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za opra‑
vljanje predvidene dejavnosti in je usposo‑
bljen za samostojno delo (velja za izvajalca
dejavnosti pri pravni osebi);
6.1.2. da ni v delovnem razmerju (velja
za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi);
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdrav
stvene službe (velja za izvajalca dejavnosti
pri pravni osebi);
6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne pro‑
store, opremo in kadre;
6.1.5. da pridobi mnenje pristojne zborni‑
ce za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi.
6.2. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati
kandidat za podelitev koncesije, če je prav‑
na oseba:
6.2.1. da je lokacija ordinacije izvajanja
dejavnosti na območju četrtne skupnosti So‑

stro na območju Aličeve ulice, Sostrske ce‑
ste, Litijske ceste (od hišne št. 214 do hišne
št. 316) ali Ceste II. grupe odredov.
7. Kriteriji in merila za izbiro kandidata:
7.1. delovna doba: maksimalno število
točk 4;
7.2. dodatna funkcionalna znanja: maksi‑
malno število točk 4;
7.3. ordinacijski čas: maksimalno število
točk 4;
7.4. oddaljenost lokacije ordinacije: ma‑
ksimalno število točk 4.
8. Rok za prijavo na razpis oziroma od‑
dajo kandidature:
Kandidature morajo biti oddane na pošto
ali prispeti na naslov: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
zdravstvo in socialno varstvo, Cigaletova
ulica 5, Ljubljana, do vključno petka, 19. 5.
2006.
Kandidaturo je potrebno poslati po pošti
oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti:
– vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis za podelitev koncesije na podro‑
čju zobozdravstvenega varstva odraslih«;
– naslov: Mestna občina Ljubljana, Me‑
stna uprava, Oddelek za zdravstvo in soci‑
alno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljub
ljana.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne od‑
piraj – Prijava na javni razpis: za podelitev
koncesije na področju zobozdravstvenega
varstva odraslih« je lahko samo ena kan‑
didatura.
9. Datum odpiranja kandidatur: javno od‑
piranje kandidatur bo v torek, 23. 5. 2006
ob 12. uri v Mestni občini Ljubljana, Mestni
upravi, Oddelku za zdravstvo in socialno
varstvo, Cigaletova ulica 5, Ljubljana.
10. Razpisna dokumentacija je doseglji‑
va na spletni strani Mestne občine Ljublja‑
na: http://www.ljubljana.si, interesenti pa jo
lahko dvignejo tudi v tajništvu Oddelka za
zdravstvo in socialno varstvo Mestne uprave
Mestne občine Ljubljana, Cigaletova ulica 5,
Ljubljana, II. nadstropje; dodatne informaci‑
je: tel. 01/306-41-09, faks 01/306-41-11, el.
naslov: Sonja.Borstnar@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 80/2006
Ob-6822/06
Občina Trbovlje, 1420 Trbovlje, Mestni
trg 4, na podlagi 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03) ter načrta prodaje stvarnega
premoženja občine, sprejetega z Odlokom
o proračunu Občine Trbovlje za leto 2006
(Uradni vestnik Zasavja, št. 24/05), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmeti prodaje so:
a) Poslovni prostor na naslovu Trg re‑
volucije 6a, Trbovlje, v območju urejanja z
Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje urejanja M9/1-Trg revolucije
(Uradni vestnik Zasavja, št. 3/89), v skupni
površini 98,46 m2. Nahaja se v stanovanjsko
– poslovni stavbi zgrajeni na parc. št. 830/31
k.o. Trbovlje, ki je vpisana v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Trbovljah. Etažna la‑
stnina še ni urejena.
Izklicna cena za navedeno nepremični‑
no znaša 18,900.000 SIT. V ceni ni zajet
morebitni 20% DDV, ki ga v celoti poravna
kupec.
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b) Poslovni prostor s pripadajočim ze‑
mljiščem na naslovu Šuštarjeva kolonija
29a, Trbovlje, v območju urejanja z Odlo‑
kom o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje urejanja S9/4 Šuštarjeva kolonija
(Uradni vestnik Zasavja, št. 11/94). Poslovni
prostor meri 103,45 m2. Nepremičnini, ki sta
predmet prodaje pa imata parc. št. 770/5
(dvorišče) in 770/6 (poslovna stavba) in sta
vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Trbovljah, v vložku 212 k.o. Trbovlje.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 9,500.000 SIT. V ceni ni zajet morebi‑
tni 20% DDV, ki ga v celoti poravna kupec.
c) Stanovanjska hiša s pripadajočim ze‑
mljiščem v naselju Dobovec, Trbovlje, v ob‑
močju urejanja z Odlokom o prostorskih ure‑
ditvenih pogojih za območje urejanja S3/1
Dobovec (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/91),
v skupni površini 729 m2. Nepremičnina,
ki je predmet prodaje ima parc. št. 234/2
k.o. Dobovec in je vpisana v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Trbovljah, v vložku 211
k.o. Dobovec.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 3,500.000 SIT. V ceni ni zajet morebi‑
tni 20% DDV, ki ga v celoti poravna kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 10. 3.
2006 na Občinski upravi Občine Trbovlje v
občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni
trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obraz‑
ce dvignejo vsak delovni dan od 8. do 14.30,
ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih pa od 8.
do 12.30, v pisarni 47/II. Na voljo so tudi v
elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je
vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
petka, 24. 3. 2006, do 10. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka pri‑
spele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov Občina Trbovlje,
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako za
nepremičnino pod črko a): Ponudba za na‑
kup poslovnega lokala na Trgu revolucije
6a – ne odpiraj, za nepremičnino pod črko
b): Ponudba za nakup poslovnega lokala
na Šuštarjevi koloniji 29a – ne odpiraj, za
nepremičnino pod črko c) pa: Ponudba za
nakup stanovanjske hiše Dobovec – ne od‑
piraj.
5. Ponudniki morajo najkasneje do sre‑
de, 22. 3. 2006 plačati varščino, ki znaša
10% izklicne cene nepremičnine za katero
bo dana ponudba, in jo nakazati na vplačil‑
ni račun pri UJP št. 01329-0100018122, s
sklicem za javno zbiranje ponudb za proda‑
jo nepremičnine pod črko a): Ponudba za
nakup poslovnega lokala na Trgu revolucije
6a, pod črko b): Ponudba za nakup poslov‑
nega lokala na Šuštarjevi koloniji 29a, pod
črko c) pa: Ponudba za nakup stanovanjske
hiše Dobovec.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle ob‑
veznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega regi‑
stra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, sa‑
mostojni podjetniki priglasitveni list, fizične
osebe pa osebni dokument. Ponudniki mo‑
rajo v ponudbi navesti svoje točne osebne
podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek,
naslov, davčno številko, matično številko,
št. transakcijskega računa, predmet naku‑
pa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi
morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih (pravne osebe), potrdilo o plača‑
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ni varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse
razpisne pogoje, določene v tem javnem
razpisu in izpolnjen ter podpisan vzorec ku‑
poprodajne pogodbe.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu in soglasju občinskega
sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti ku‑
poprodajno pogodbo najkasneje do 30. 4.
2006 in poravnati kupnino v celoti najka‑
sneje v 8 dneh od dneva sklenitve kupopro‑
dajne pogodbe. Bistven pogoj, od izpolnitve
katerega je odvisna veljavnost kupoprodaj‑
ne pogodbe, je celovito ter pravočasno pla‑
čilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
cenitev predmetne nepremičnine, plačilo
davčnih dajatev, notarsko overitev prodajal‑
čevega podpisa na kupoprodajni pogodbi ter
vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne po‑
godbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo v
ponedeljek, 27. 3. 2006 ob 10. uri v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
11. Predmet prodaje se proda po princi‑
pu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponu‑
dnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne po‑
nudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v desetih dneh od dneva odpi‑
ranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena.
17. Ogled
nepremičnine
je
mo‑
goč po predhodnem tel. dogovoru na št.
03/56-27-981, kjer so na voljo tudi druge in‑
formacije. Kontaktna oseba je Maja Hvala.
Občina Trbovlje

Javne dražbe
Št. 466-164/2005
Ob-6706/06
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, na podlagi 80.f člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim pre‑
moženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), 16. člena Statuta Občine Li‑
tija (Ur. l. RS, št. 18/04) in sprejetega Letne‑
ga programa prodaje občinskega stvarnega
premoženja za leto 2005/2006 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija,
tel. 01/896-34-24, faks 01/896-34-60.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. Opis predmeta prodaje:
A) Nepremičnina, v naravi dotrajana
večstanovanjska hiša na naslovu Grbinska
cesta 40, v k.o. Litija, stoječa na parc. št.
383/4, s pripadajočim stavbiščem in dvori‑
ščem v skupni izmeri 672 m2, parc. št. 383/3
v izmeri 279 m2, parc. št. 383/7 v izmeri 202
m2 in parc. št. 383/14 v izmeri 600 m2, za
izklicno ceno 24,000.000 SIT (z vključenim
20% DDV).
V objektu se nahaja stanovanje, kate‑
rega ima v najemu najemnik za nedoločen
čas. Najemnik ima ob izpolnjevanju pogojev
dražbe predkupno pravico. Položaj najemni‑
ka se po izrecni zakonski določbi ne sme
poslabšati, zato bo Občina Litija poskrbela
za preselitev najemnika predmetnega sta‑
novanja v drugo stanovanje najkasneje do
30. 6. 2006.
Nepremičnina s parc. št. 383/14 v izmeri
600 m2, k.o. Litija, se nahaja na območju
urbanih zemljišč in se prodaja kot gradbena
parcela, ki pa nima urejenega dostopa (ni
vpisane služnostne pravice poti za dostop).
B) Nezazidana stavbna zemljišča ob Mai
strovi ulici v k.o. Litija, parc. št. 116/1 v izme‑
ri 915 m2, parc. št. 119/1 v izmeri 1368 m2
in parc. št. 119/3 v izmeri 310 m2, za izklic‑
no ceno 54,000.000 SIT (z vključenim 20%
DDV in 2% PD), ki se nahajajo na območju
urbanih zemljišč in se prodajajo kot enotna
gradbena parcela, kjer je možna gradnja
večstanovanjskih hiš oziroma blokov.
C) Zemljišča ob Ponoviški cesti v Litiji,
cona »D« na območju obrtno poslovne cone
v k.o. Hotič, na parc. št. 1345/8 v izmeri
2.013 m2, 1345/46 v izmeri 110 m2, 1345/118
v izmeri 1.228 m2, 1345/47 v izmeri 264 m2
in 1345/138 v izmeri 51 m2, za izklicno ceno
52,000.000 SIT (z vključenim DDV).
D) Zemljišča ob Ponoviški cesti v Litiji,
cona »E« na območju obrtno poslovne cone
v k.o. Hotič, na parc. št. 1346/27 v izmeri
531 m2, 1346/28 v izmeri 168 m2 in 1601/9
v izmeri 150 m2, za izklicno ceno 12,000.000
SIT (z vključenim DDV).
3. Način in rok plačila kupnine
Kupnino poravna kupec na transakcijski
račun Občine Litija št. 01260-0100002491 v
osmih dneh od sklenitve prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Če kupec ne poravna kupnine na določen
način in v določenem roku po sklenjeni po‑
godbi, se šteje prodajna pogodba za raz‑
drto, prodajalec pa zadrži plačano kavcijo.
Kupec pridobi lastninsko pravico po plači‑
lu celotne kupnine in stroškov povezanih s
pravnim poslom.
4. Kavcija: interesenti so dolžni najka‑
sneje 1 dan pred začetkom dražbe vpla‑
čati kavcijo v višini 10% izklicne cene na
transakcijski račun Občine Litija št. 01260
– 0100002491, s pripisom »plačilo kavcije
za javno dražbo« in z oznako točke, pod
katero se nahaja nepremičnina, za katero se
plačuje kavcija. Najugodnejšemu dražitelju
bo kavcija brezobrestno všteta v kupnino.
Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
dražbi, bo kavcija brezobrestno vrnjena v
roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
5. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne ali fizične osebe, ki se pravo‑
časno prijavijo, tako da:
– plačajo kavcijo in predložijo dokazilo
o plačilu;
– predložijo izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, za pravne

osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta,
za fizične osebe;
– davčno številko za fizične osebe ali
identifikacijsko številko za DDV za pravne
osebe;
– notarsko overjeno pooblastilo za sode‑
lovanje na javni dražbi, če se javne dražbe
udeleži pooblaščenec;
– številko transakcijskega računa in ime
banke za primer vračila kavcije.
Vse listine (razen dokazila o plačilu var‑
ščine) je potrebno priložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, overjeno pri notarju. Organi‑
zator bo pravočasno potrdil vse pravilne in
pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo
predložili teh dokazil, bodo po sklepu vodja
dražbe izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 30. 3.
2006 v veliki sejni sobi Občine Litija – I.
nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z
začetkom ob 10. uri.
Ponudniki morajo osebno ali po pošti
na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija,
posredovati prijavo za udeležbo na dražbi.
Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče
Občine Litija najkasneje do 29. 3. 2006 do
9. ure.
7. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo vodi notar Miro Bregar,
– draži lahko tisti, ki je do vključno dne
29. 3. 2006 plačal varščino za nepremič‑
nino, ki jo draži in slednje dokaže s pisnim
potrdilom,
– pooblaščenec dražitelja mora predložiti
notarsko overjeno pooblastilo,
– dražitelji lahko dvigajo ceno za večkra‑
tnik zneska 500.000 SIT,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj‑
višjo ceno,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
– dražba je končana, ko je vodja dražbe
trikrat izklical isto najvišjo ponudbo,
– ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe,
– javna dražba se izvaja v skladu z Ured‑
bo o pridobivanju, razpolaganju in upravlja‑
nju s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03).
Vodja dražbe lahko s soglasjem župa‑
na ustavi postopek prodaje vse do skle‑
nitve pravnega posla, pri čemer se ponu‑
dnikom/dražiteljem povrne varščina brez
obresti. Nepremičnine se prodajajo v celoti
po načelu videno-kupljeno, kasnejše rekla‑
macije ne bodo upoštevane.
Vse stroške in dajatve v zvezi s sklenitvi‑
jo prodajne pogodbe nosi kupec.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 30 dneh po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na njego‑
vi strani, ponudnik obdrži njegovo kavcijo.
9. Informacije: vse dodatne informacije
in pojasnila v zvezi z javno dražbo lahko
zainteresirani dobijo na Občini Litija pri Kar‑
men Merela na tel. 01/896-34-58, e‑mail:
karmen.merela@litija.si.
Občina Litija
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Št. 035-22/06
Ob-6833/06
Na podlagi 39. člena Uredbe o pridobiva‑
nju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 13/03 in 77/03) in sklepa Občinskega
sveta Občine Majšperk št. 035-22/06-01 z
dne 1. 3. 2006, Občina Majšperk, Majšperk
32a, 2322 Majšperk, ki jo zastopa županja
dr. Darinka Fakin, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Majšperk, Majšperk
32 a, 2322 Majšperk.
II. Predmet javne dražbe je enosobno
stanovanje:
– Majšperk 38, ki stoji na parc. št. 81/30
k.o. Lešje; za navedeno stanovanje je obli‑
kovana etažna lastnina, zato je enosobno
stanovanje vpisano pri vl. št. 555/12 k.o.
Lešje, identif. št. 10.E, stanovanje št. 10,
v skupni izmeri 45,73 m2, za izklicno ceno
3,493.714 SIT. Stanovanje je zasedeno.
Izklicna cena ne vsebuje davka niti dru‑
gih stroškov v zvezi z izvedbo kupoprodajne
pogodbe v zemljiški knjigi. Davek in omenje‑
ne stroške nosi kupec.
III. Stanovanje, opredeljeno v II. točki te
objave bo naprodaj na javni dražbi, ki bo
v sredo, 22. 3. 2006 ob 15. uri v sejni sobi
Občine Majšperk.
IV. Pogoji javne dražbe
Dražitelji morajo najkasneje eno uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo ude‑
ležbo in priložiti:
– potrdilo o pravočasno plačanem ustre‑
znem znesku varščine in priloženo številko
lastnega osebnega računa oziroma TRR za
primer vračila varščine;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
ter izpisek iz registra pravnih oseb oziroma
priglasitveni list pri DURSU (velja za pravne
osebe in s.p. – dokumenta ne smeta biti sta‑
rejša od 30 dni od datuma dražbe);
– fotokopijo osebnega dokumenta (velja
za fizične osebe),
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV;
– matično številko (pravne osebe, s.p.)
oziroma EMŠO;
– pisno in notarsko overjeno pooblastilo
v primeru, da pravna ali fizična oseba za
udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno
ali fizično osebo.
Vsak dražitelj mora do vključno torka
21. 3. 2006 plačati varščino v višini 200.000
SIT. Varščino je potrebno nakazati na po‑
dračun proračuna Občine Majšperk, št.
01269-0100017182 voden pri UJP Sloven‑
ska Bistrica, z navedbo »plačilo varščine
za javno dražbo«. Plačana varščina se bo
kupcu vračunala v kupnino, drugim draži‑
teljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa bo
brezobrestno vrnjena v osmih dneh po kon‑
čani dražbi.
V. Pogodba o prodaji stanovanja mora
biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po
zaključku dražbe. V primeru, da se kupec, ki
je na dražbi uspel v 8 dneh od poziva Obči‑
ne Majšperk k podpisu pogodbe ne odzove,
se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi
česar mu zapade varščina v korist Občine
Majšperk.
Kupnino za stanovanje bo kupec moral
poravnati v roku 8 dni po sklenitvi pogod‑
be.
Izročitev stanovanja in prenos lastništva
se opravi po celotnem plačilu kupnine in
overitvi pogodbe.

Nakup stanovanja se opravi po sistemu
»videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane. Ogled nepremičnin je mo‑
žen 20. in 21. marca 2006.
VI. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi komisija, imenovana s
strani županje, dražba je ustna,
2. draži lahko tisti, ki je do vključno dne
21. 3. 2006 plačal varščino za stanovanje,
ki ga draži in slednje dokaže s pisnim po‑
trdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predlo‑
žiti notarsko overjeno pooblastilo,
4. dražitelji lahko dvigajo ceno za večkra‑
tnik zneska 100.000 SIT,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj‑
višjo ceno,
7. če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno,
8. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
9. če se dražitelj osebno ne udeleži jav‑
ne dražbe se šteje, da draži z izklicno ceno
po pogojih razpisa,
10. dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo po‑
nudbo,
11. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapi‑
snik o poteku dražbe, morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe,
12. javna dražba se izvaja v skladu z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03).
VII. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi po‑
godbe o prodaji nepremičnine najugodnej‑
šemu ponudniku, oziroma lahko že zače‑
ti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, dolžan
pa je vrniti varščino brez obresti.
VIII. Vsa pojasnila v zvezi z javno draž‑
bo, lahko interesenti dobijo v občinski upravi
vsak delovni dan na tel. 02/795-08-30.
Občina Majšperk
Ob-6871/06
Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran na
podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
57/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim pre‑
moženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03, 77/03), 102. člena Statuta Občine
Piran ter sklepa Občinskega sveta Občine
Piran št. 46501‑2/2004 z dne 10. 6. 2004
objavlja:
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran,
tel. 05/67‑10‑351, faks 05/67‑10‑339, e‑mail:
obcina.piran@piran.si
II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje: nepremičnina parc. št.
4589/7 k.o. Portorož, njiva izmere 413 m2,
izklicna cena 14,000.000 SIT (58.420,96
EUR), nepremičnina parc. št. 4589/8 k.o.
Portorož, njiva izmere 351 m2, izklicna cena
12,000.000 SIT (50.075,11 EUR).
III. Najnižji znesek višanja: najnižji zne‑
sek višanja je 250.000 SIT.
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IV. Splošni poslovni pogoji: postopek jav‑
ne dražbe in sklenitev prodajne pogodbe
poteka v skladu s splošnimi pogoji organi‑
zatorja javne dražbe. Potek javne dražbe
se zvočno snema.
V. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, katere besedilo je del splošnih po‑
gojev organizatorja javne dražbe. Pogodba
mora biti sklenjena v roku 15 dni po zaključ‑
ku javne dražbe.
VI. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na podračun
enotnega zakladniškega računa Občine Pi‑
ran št. 01290‑0100005871, odprt pri Banki
Slovenije v roku 8 dni od dneva sklenitve
prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine je bistvena se‑
stavina pravnega posla. Kolikor kupec ne
poravna kupnine na določen način in v do‑
ločenem roku po sklenjeni pogodbi, se šte‑
je prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu
kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov
se bo kupcu nepremičnina izročila v posest
ter bo v pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot
lastnik kupljene nepremičnine.
VII. Kraj in čas javne dražbe: javna draž‑
ba bo organizirana v torek, dne 28. 3. 2006,
v prostorih Občine Piran, v dvorani Dome‑
nica Tintoretta, Tartinijev trg 2, Piran, s pri‑
četkom ob 9. uri.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravo‑
časno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– predloži pravilno izpolnjeno in pod‑
pisano pisno izjavo o pristopu k splošnim
pogojem javne dražbe (glej razpisno doku‑
mentacijo);
– predloži, kolikor se bo v imenu ponu‑
dnika javne dražbe udeležil pooblaščenec,
neomejeno specialno pooblastilo, ki se na‑
naša na predmet javne dražbe in ga je pod‑
pisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik
pravne osebe, pri čemer mora biti podpis
overjen pri notarju;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 3 mesecev.
Vse listine (razen dokazila o plačilu var‑
ščine) je potrebno priložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, overjeno pri notarju. Organi‑
zator bo pravočasno potrdil vse pravilne in
pravočasne prijave.
IX. Varščina: ponudniki morajo do po‑
nedeljka, 27. 3. 2006 vplačati varščino,
ki znaša 10% vrednosti (posamezne) ne‑
premičnine na podračun enotnega za‑
kladniškega računa Občine Piran št.
01290‑0100005871 pri Banki Slovenije s
sklicem 00 2010‑4780‑55/06 za namen jav‑
na dražba.
X. Rok za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do ponedeljka,
27. 3. 2006 do 12. ure na naslovu organiza‑
torja, Tartinijev trg 2, Piran v vložišču, v pritli‑
čju stavbe. Javne dražbe se lahko udeleži le
tisti, ki se pravočasno in pravilno prijavi.
XI. Vrnitev, vračunanje ali pridržanje var‑
ščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne najkasneje
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina vra‑
čuna v kupnino. Kolikor kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, organizator
obdrži varščino.
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XII. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne
ali naroči po pošti na naslovu: Občina Piran,
Urad za pravne zadeve (II. nadstropje), Tar‑
tinijev trg 2, Piran, ob predložitvi dokazila o
plačilu cene razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija vsebuje: po‑
drobnejši opis lokacije in nepremičnin, ze‑
mljiškoknjižni izpisek, katastrske podatke,
mapno kopijo z označbo parcel, lokacijsko
informacijo, priročni zemljevid z označbo lo‑
kacij predmetov dražbe, splošne pogoje za
izvedbo in udeležbo na javni dražbi, obrazec
izjave o sprejemanju splošnih pogojev javne
dražbe in obrazec prodajne pogodbe.
Cena razpisne dokumentacije je 15.000
SIT (62,59 EUR) in se plača na podračun
enotnega zakladniškega računa Občine Pi‑
ran št. 01290‑0100005871, pri Banki Slove‑
nije za namen: razpisna dokumentacija za
javno dražbo.
Dodatne informacije o pogojih in pred‑
metih javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Piran vsak delovni dan med
uradnimi urami v Uradu za pravne zadeve
Občine Piran, tel. 05/67‑10‑351.
XIII. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč posamičen ali skupinski ogled nepre‑
mičnin parcel, ki so predmet dražbe.
XIV. Drugi pogoji
V kupnini niso zajete priključne takse,
soglasja in drugi stroški za izvedbo gradnje.
V kupnino ni vključen komunalni prispevek,
kakor tudi ne 20% DDV, ki bo obračunan na
izklicano ceno, niti niso vključene takse za
prenos lastništva.
Prodajna pogodba vsebuje odkupno pra‑
vico in služnost v korist prodajalca/organi‑
zatorja javne dražbe za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne infrastrukture in
se sklepa po načelu videno – kupljeno.
Komisija Občine Piran, ki vodi javno
dražbo, lahko s soglasjem županje ustavi
postopek prodaje vse do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se ponudnikom/dražiteljem
povrnejo stroški in sicer v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumenta‑
cije.
Občina Piran

Razpisi delovnih
mest
Št. 110-49/2006/1
Ob-6525/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih usluž‑
bencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02)
minister za javno upravo objavlja javni na‑
tečaj za zasedbo prostega uradniškega de‑
lovnega mesta:
svetovalec v Ministrstvu za javno
upravo, Direktoratu za organizacijo in
kadre, Sektorju za podporo Komisiji za
pritožbe iz delovnih razmerij in Uradniškemu svetu.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, mo‑
rajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
(VII) pravne smeri;
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– imeti morajo najmanj 3 leta in 7 mese‑
cev delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni iz‑
pit (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 Slo‑
venije;
– 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:
– priprava osnutkov odločb in sklepov ter
drugih strokovnih podlag za Komisijo Vlade
RS za pritožbe iz delovnih razmerij;
– opravljanje drugih nalog iz pristojnosti
sektorja po naročilu vodje sektorja.
K prijavi z življenjepisom morajo kandi‑
dati, 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 stro‑
kovnem izpitu, če je kandidat izpit opravil;
– pisna izjava kandidata ali potrdilo o ne‑
kaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno ka‑
zen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– pisna izjava kandidata ali potrdilo kra‑
jevno pristojnega sodišča o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek za‑
radi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na de‑
lovnem mestu svetovalec v nazivu svetova‑
lec II ali svetovalec I.
Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s pol‑
nim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v pro‑
storih 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 držav‑
ne uprave in v pravosodnih organih ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prija‑
vo z dokazili pošlje v zaprti ovojnici z označ‑
bo: »za javni natečaj za prosto uradniško de‑
lovno mesto svetovalec, šifra 110-49/2006«
na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Se‑
kretariat, Služba za kadrovske in splošne
zadeve, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS,
na spletni strani Ministrstva za javno upravo
oziroma po objavi pri Zavodu za zaposlova‑
nje Republike Slovenije. Kandidati bodo o
izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60
dni po objavi v Uradnem listu RS oziroma
po objavi pri Zavodu za zaposlovanje Re‑
publike Slovenije. O izbiri bodo kandidati
pisno obveščeni.
Za dajanje informacij o izvedbi javne‑
ga natečaja je odgovorna Špela Intihar, tel.
01/478-18-84, o delovnem področju, ki se
nanaša na razpisano prosto delovno mesto
pa Neda Golobič, tel. 01/478-16-60.
Ministrstvo za javno upravo

Ob-6528/06
Na podlagi 8. člena Sklepa o ustano‑
vitvi javnega zavoda Slovenski šolski mu‑
zej (Uradni list RS, št. 110/03) minister za
šolstvo in šport razpisuje prosto delovno
mesto
direktorja/ice Slovenskega šolskega
muzeja.
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogo‑
jev izpolnjevati še pogoje, ki so opredeljeni
v 9. členu Sklepa o ustanovitvi javnega za‑
voda Slovenski šolski muzej, in sicer:
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo
ene od strok, zastopanih v dejavnosti mu‑
zeja,
– vsaj pet let delovnih izkušenj na podro‑
čju muzejske dejavnosti,
– poznavanje področje dela muzeja,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetov‑
nega jezika in pasivno znanje najmanj ene‑
ga svetovnega jezika,
– sposobnost za organiziranje in vodenje
dela v kolektivu.
Kandidati/ke morajo ob prijavi na razpis,
kot tudi v primeru neposrednega povabila
v skladu z 8. členom Sklepa o ustanovi‑
tvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej,
predložiti tudi predlog razvoja in dela Slo‑
venskega šolskega muzeja za mandatno
obdobje.
Mandat direktorja traja pet let in je po iz‑
teku te dobe lahko ponovno imenovan.
Prijave pošljite v 15 dneh po objavi na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Ko‑
tnikova 38, 1000 Ljubljana. Prijave morajo
biti poslane v zaprti ovojnici, opremljene z
oznako »prijava na razpis direktorja«.
Neizbrani kandidati bodo pisno obvešče‑
ni v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi
z izbranim kandidatom.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 110-52/2006/1
Ob-6529/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih usluž‑
bencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02)
minister za javno upravo objavlja javni na‑
tečaj za zasedbo prostega uradniškega de‑
lovnega mesta:
višji svetovalec v Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za organizacijo in
kadre, Sektorju za organizacijo in uslužbenski sistem.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava mo‑
rajo kandidati, ki se bodo prijavili na pro‑
sto delovno mesto izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo visoko strokovno izobraz‑
bo (VII) organizacijske ali pravne smeri;
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih iz‑
kušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni iz‑
pit (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 Slo‑
venije;
– 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.
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Delovno področje:
– organiziranje medsebojnega sodelova‑
nja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv z
delovnega področja;
– samostojna priprava zahtevnih ana‑
liz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv;
– samostojno opravljanje drugih zahtev‑
nejših nalog.
K prijavi z življenjepisom morajo kandi‑
dati, 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 stro‑
kovnem izpitu, če je kandidat izpit opravil;
– pisna izjava kandidata ali potrdilo o
nekaznovanosti zaradi naklepnega kazni‑
vega dejanja, ki se preganja po uradni dol‑
žnosti 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 kra‑
jevno pristojnega sodišča o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek za‑
radi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na de‑
lovnem mestu višji svetovalec v nazivu višji
svetovalec III, višji svetovalec II ali višji sve‑
tovalec I.
Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s pol‑
nim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v pro‑
storih 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 držav‑
ne 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 ura‑
dniško delovno mesto višji svetovalec, šifra
110-52/2006« na naslov: Ministrstvo za jav‑
no upravo, Sekretariat, Služba za kadrovske
in splošne zadeve, Tržaška 21, 1000 Lju‑
bljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Ura‑
dnem listu RS, na spletni strani Ministrstva
za javno upravo oziroma po objavi pri Za‑
vodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni naj‑
kasneje v roku 60 dni po objavi v Uradnem
listu RS oziroma po objavi pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri
bodo kandidati pisno obveščeni.
Za dajanje informacij o izvedbi javne‑
ga natečaja je odgovorna Špela Intihar, tel.
01/478-18-84, o delovnem področju, ki se
nanaša na razpisano prosto delovno mesto
pa Štefka Korade Purg, tel. 01/478-16-50.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 110-50/2006-31111
Ob-6530/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
23/05 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Lenartu.
Razpisni pogoji:
K I/a

diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega so‑
dnika, določene v 9. členu Zakona o sodni‑
ški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre‑
jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 07-2/3
Ob-6531/06
Nadzorni svet Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi
11. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada
Republike Slovenija za kulturne dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 96/00) razpisuje prosto de‑
lovno mesto
direktorja/direktorice Javnega sklada
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati/ke:
– visokošolska izobrazba,
– najmanj pet let vodstvenih izkušenj,
– poznavanje področja dela sklada,
– sposobnost za organizacijo in vodenje
dela,
– aktivno znanje slovenskega jezika in
še najmanj enega svetovnega jezika.
Mandat direktorja/direktorice traja štiri
leta.
Pisne prijave z oznako »Za razpisno ko‑
misijo Nadzornega sveta sklada« in dokazili
o izpolnjevanju razpisanih pogojev sprejema
15 dni po objavi Javni sklad Republike Slo‑
venije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
1000 Ljubljana.
Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 30 po preteku razpisnega
roka.
Nadzorni svet Javnega sklada
Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
Št. 1714-06-448020/044
Ob-6644/06
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, objavlja
prosta delovna mesta:
policijski inšpektor – pomočnik komandirja (m/ž)
v Policijski upravi Ljubljana,
– Policijski postaji Ljubljana Center (1
delovno mesto),
– Policijski postaji Ljubljana Šiška (1 de‑
lovno mesto),
– Policijski postaji Ljubljana Vič (1 de‑
lovno mesto),
– Policijski postaji Ribnica (1 delovno
mesto),
– Postaji prometne policije Ljubljana (1
delovno mesto).
Delovno mesto policijski inšpektor – po‑
močnik komandirja je uradniško delovno me‑
sto. Naloge na delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih policijski inšpektor III, II
in I. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedo‑
ločen čas, s polnim delovnim časom in 3-me‑
sečnim poskusnim delom. Delo se opravlja
na podlagi razporeda delovnega časa.
Poleg pogojev določenih v drugem od‑
stavku 88. člena Zakona o javnih uslužben‑
cih (Ur. l. RS, št. 56/02) in 67. člena Zako‑
na o policiji (Ur. l. RS, št. 49‑2140/1998),
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobraz‑
ba družboslovne, pravne ali varstvoslovne
smeri;
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– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen preizkus znanja po Zakonu
o prekrških;
– dostop do tajnih podatkov stopnje »za‑
upno«.
Za delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu z isto stopnjo iz‑
obrazbe in čas pripravništva v isti stopnji
izobrazbe ter delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu z eno stopnjo nižjo izo‑
brazbo iste smeri oziroma v istem poklicu,
razen pripravništva.
Predpisane delovne izkušnje se skraj‑
šajo za tretjino v primeru, da naloge na tem
delovnem mestu opravlja javni uslužbenec,
ki ima univerzitetno izobrazbo ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziro‑
ma magisterijem.
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil oziroma za‑
ključena Šola za policiste,
– državni izpit iz javne uprave.
Kolikor izbrani kandidat nima opravljenih
navedenih izpitov, je v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja dolžan opra‑
viti Izpit za izvajanje policijskih pooblastil ter
v roku dveh let od sklenitve delovnega raz‑
merja državni izpit iz javne uprave. Kolikor je
kandidat že bil imenovan v uradniški naziv v
Policiji, je državni izpit iz javne uprave dol‑
žan opraviti v enem letu.
Dodatna merila za izbor kandidata:
– poznavanje organizacije dela in nalog
policijskih postaj.
Izbrani javni uslužbenci bo opravljali na‑
slednje naloge:
– spremljanje, usklajevanje in odgovor‑
nost za določeno operativno problematiko
na območju postaje ter predlaganje koman‑
dirju določenih ukrepov,
– spremljanje problematike pri varovanju
državne meje in v zvezi s tujci ter drugih var‑
nostnih pojavov in dogodkov,
– neposredno vodenje pomembnejših
akcij,
– pripravljanje operativnih poročil in dru‑
gih pregledov o delu in varnostni problema‑
tiki na območju postaje,
– proučevanje in analiziranje operativnih
poročil in ostalih pisnih izdelkov policistov,
– predlaganje razporejanja policistov na
delo v skladu z delovno problematiko na
postaji,
– skrb za uresničevanje delovnih usme‑
ritev strokovnih služb PU,
– opravljanje določenih nalog s področja
pisarniškega poslovanja na postaji,
– odgovornost za pravilno uporabo in
vzdrževanje tehnične in ostale opreme na
postaji,
– sodelovanje pri pripravi na izredna sta‑
nja in vojno,
– na podlagi analiz varnostnih razmer
izdelovanje programa dela in delovne usme‑
ritve za policiste,
– skrb za strokovno izpopolnjevanje,
usposabljanje in izobraževanje delavcev v
enoti in vzpodbujanje pri njihovi aktivnosti,
– sodelovanje pri ocenjevanju upraviče‑
nosti uporabe prisilnih sredstev in pri prever‑
janju upravičenosti pritožb občanov zoper
postopke in ukrepe policistov,
– opravljanje nalog prekrškovnega orga‑
na v skladu s predpisi,
– izvajanje nalog v skladu s 3. členom
Zakona o policiji,
– opravljanje drugih nalog s svojega de‑
lovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
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Pisni vlogi mora kandidat priložiti kratek
življenjepis in naslednja dokazila:
– overjeno fotokopijo dokazila o izobraz‑
bi,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma iz‑
pisek iz kazenske evidence, ki ni starejše
od 3 mesecev (dobite ga na Ministrstvu za
pravosodje),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od 3 mesecev (dobite ga na
pristojnem sodišču),
– potrdilo, da ni uveljavljala pravice do
ugovora vesti vojaški dolžnosti (za moške,
dobite ga na pristojni izpostavi Uprave za
obrambo),
– pisno izjavo, da nima dvojnega drža‑
vljanstva,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdilo o opravljenem izpitu za izvaja‑
nje policijskih pooblastil,
– potrdilo o opravljenem preizkusu zna‑
nja po Zakonu o prekrških,
– pisno izjavo kandidata, da soglaša z
varnostnim preverjanjem (kolikor nima do‑
voljenja za dostop do tajnih podatkov sto‑
pnje »zaupno«).
Delo se opravlja na celotnem območju
dela policijskih postaj.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati v roku 8 dni po objavi
pošljejo na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, Urad za organizacijo in ka‑
dre, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, v zapr‑
ti ovojnici s pripisom »Javni natečaj – PU
Ljubljana«.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 60 dni po preteku razpisnega roka.
Dodatne informacije lahko kandidati do‑
bijo na tel. 01/425-40-00, int. 1261 (Jožica
Vinter).
Ministrstvo za notranje zadeve
Policija
Št. 01-65/06-1
Ob-6650/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB-1, Uradni list RS, št.
35/05 in 113/05) Državno pravobranilstvo,
Šubičeva 2, Ljubljana, objavlja javni natečaj
za zasedbo uradniških delovnih mest:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec II, dve delovni mesti za nedo‑
ločen čas na Državnem pravobranilstvu v
Ljubljani, Šubičeva 2.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen pravniški državni izpit oziro‑
ma pravosodni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj v isti
stopnji izobrazbe,
– znanje dela z računalnikom.
Okvirna vsebina dela:
– pripravljanje predlogov vlog,
– pripravljanje strokovne podlage za
sprejem odločitev,
– po pooblastilu državnega pravobranil‑
ca oziroma pomočnika državnega pravobra‑
nilca nadomeščajo le-te pri zastopanju pred
okrajnimi in okrožnimi sodišči, delovnimi in
socialnimi sodišči ter upravnimi organi,
– spremljanje in proučevanje pravne pra‑
kse in prakse sodišč,
– opravljanje drugih strokovnih nalog po
odredbi državnega pravobranilca oziroma
pomočnika državnega pravobranilca.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedo‑
ločen čas s polnim delovnim časom in po‑
skusnim delom treh mesecev. Izbrani kandi‑
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dat bo naloge delovnega mesta opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava, izpolnjevati tudi:
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo RS,
– da oseba ni bila pravnomočno obso‑
jena 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 pravnomoč‑
na obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi morajo kandidati priložiti na‑
slednja dokazila o izpolnjevanju natečajnih
pogojev:
– fotokopijo dokazila o zaključku šole,
– fotokopijo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu oziroma pravosodnem iz‑
pitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma druga
ustreznega dokazila, ki potrjujejo delovne
izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti dela
v delovnem razmerju,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno so‑
dišče).
Potrdili navedeni v zadnjih dveh alineah
prejšnjega odstavka lahko nadomesti pisna
izjava kandidata, da ni bil pravnomočno ob‑
sojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev ter da ni
v kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z vsemi zahtevanimi dokazili v
petnajstih dneh od dneva objave tega javne‑
ga natečaja na naslov: Državno pravobranil‑
stvo, Šubičeva 2, p.p. 649, 1000 Ljubljana, s
pripisom »za javni natečaj«.
Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo predložena vsa dokazila.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v petnajstih dneh po opravljenem postopku
izbire. Dodatne informacije o izvedbi jav‑
nega natečaja dobite na tel. 01/244-10-02
(Urad predstojnika).
V besedilu javnega natečaja uporablje‑
ni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Državno pravobranilstvo
Št. 43/06
Ob-6708/06
Upravna enota Sevnica objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega delovnega
mesta:
pripravnik – referent za osebo, ki prvič
sklene delovno razmerje in se bo usposa‑
bljala za opravljanje dela oziroma strokov‑
nega upravnega izpita, za določen čas 8
mesecev.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
– da oseba ni bila pravnomočno obso‑
jena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni

bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– srednja strokovna izobrazba družbo‑
slovne smeri.
K prijavi z življenjepisom morajo kandi‑
dati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo spričevala,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna iz‑
java kandidata,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
ali pisna izjava kandidata, da ni v kazen‑
skem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno iz‑
javo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, pre‑
dložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno področje:
– usposabljanje za samostojno opravlja‑
nje enostavnih upravnih postopkov ter nalog
iz področja Oddelka za upravne notranje
zadeve.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne pri‑
jave o izpolnjevanju splošnih pogojev z ži‑
vljenjepisom v roku 8 dni od dneva objave
na naslov: Upravna enota Sevnica, Glavni
trg 19a, 8290 Sevnica, s pripisom »Javni
natečaj – pripravnik«.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvr‑
ščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo strokovno uspo‑
sobljenost kandidatov presojala na podla‑
gi dokazil, priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziro‑
ma praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku osem dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko pokličite na tel. 07/81-63-881
(Helena Guček) ali na tel. 07/81-63-876
(Marjeta Lipec).
Upravna enota Sevnica
Št. 1102-10/2006/1
Ob-6714/06
Republika Slovenija, Statistični urad Re‑
publike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana objavlja prosto strokovno-tehnič‑
no delovno mesto
pripravnika (m/ž) v Sektorju za statistiko naravnih virov, okolja, regionalne
statistike in geomatiko, v Oddelku za statistiko okolja in energetiko, na področju
statistike energetike.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandi‑
dati:
– univerzitetna ali visoka strokovna iz‑
obrazba strojne, elektro ali druge ustrezne
tehnične smeri.
Kandidati morajo k svoji vlogi z življe‑
njepisom priložiti fotokopijo potrdila o izo‑
brazbi.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili po‑
godbo o zaposlitvi za določen čas, in sicer
za čas opravljanja pripravništva in sicer za
osem mesecev. Pravice in obveznosti se
bodo določile glede na strokovno-tehnično
delovno mesto analitik III.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v po‑
slovnih prostorih Statističnega urada Repu‑
blike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Delo bo opravljal v Sektorju za statistiko
naravnih virov, okolja, regionalne statistike

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
in geomatiko, v Oddelku za statistiko okolja
in energetiko, na področju statistike ener‑
getike.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanim do‑
kazilom v osmih dneh po objavi na na‑
slov: Statistični urad Republike Sloveni‑
je, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana. Ob
prijavi se obvezno sklicujte na številko:
1102-10/2006/1.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem statističnih procesov ali
področje energetskih statistik;
– s poznavanjem procesov v industriji;
– z znanjem modeliranja in izgradnje po‑
datkovnih baz;
– z znanjem uporabe računalniških pro‑
gramov: MS Word, MS Excel in MS Access
ter Interneta;
– z višjo stopnjo znanja angleškega je‑
zika.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pri‑
pravljenost kandidata za strokovno usposa‑
bljanje ter sposobnost komuniciranja, zane‑
sljivost in natančnost.
Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po sklenitvi po‑
godbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Dodatne informacije lahko dobite pri Moj‑
ci Noč Razinger, na tel. 01/234-07-80.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-6717/06
Svet zavoda Javni zavod Zdravstveni
dom Trebnje, Goliev trg 3, Trebnje, razpisu‑
je prosto delovno mesto
direktorja zavoda za 4-letni mandat.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da imajo visoko strokovno izobrazbo
medicinske, pravne ali ekonomske smeri in
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Kandidati morajo predložiti k prijavi pro‑
gram delovanja in razvoja zavoda.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi‑
snih pogojev pošljite v roku 15 dni od objave
razpisa na naslov: Javni zavod Zdravstveni
dom Trebnje, Goliev trg 3, 8210 Trebnje, s
pripisom »za razpis direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.
Javni zavod Zdravstveni dom Trebnje
Ob-6793/06
Na podlagi 56. in 57. člena Zakona o
socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04) ter
21. in 35. člena Statuta Doma starejših ob‑
čanov Ljutomer, Svet zavoda razpisuje de‑
lovno mesto
direktorja/ice.
1. Na razpis se lahko prijavijo kandida‑
ti/ke, ki poleg splošnih pogojev, določenih
v 56. in 57. členu Zakona o socialnem var‑
stvu, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno iz‑
obrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 34/04), pet let delovnih
izkušenj in opravljen strokovni izpit po tem
zakonu;
– visoko strokovno ali univerzitetno izo‑
brazbo družboslovne, zdravstvene ali me‑
dicinske smeri, pet let delovnih izkušenj in
opravljen strokovni izpit iz Zakona o social‑
nem varstvu;
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. čle‑
na Zakona o socialnem varstvu, dvajset let
delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih

na področju socialnega varstva in opravljen
strokovni izpit po tem zakonu;
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
Republike Slovenije za splošno izobraže‑
vanje. Če programa nima opravljenega, ga
mora končati v enem letu od začetka opra‑
vljanja nalog direktorja.
2. Mandat direktorja/ice traja pet let.
3. Kandidati/ke se morajo prijaviti na
razpis v roku 8 dni po njegovi objavi. Svet
prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo
obravnaval.
Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v
zakonitem roku.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo‑
jev, kratkim življenjepisom in programskimi
usmeritvami za delovanje doma, naj kan‑
didati pošljejo v roku 8 dni od objave na
naslov: Dom starejših občanov Ljutomer,
Cesta prvega slovenskega tabora 5, 9240
Ljutomer, z oznako »razpis za direktorja«.
Svet DSO Ljutomer
Št. 110-51/2006/31111
Ob-6821/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
23/2005 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
kazenskem oddelku Višjega 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 višjega sodni‑
ka, določene v 11. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre‑
jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-6831/06
Upravna enota Lendava objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno me‑
sto:
1. svetovalec v Oddelku za kmetijstvo,
gospodarstvo in razvoj.
Delovne naloge:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gra‑
div,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtev‑
nih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog po‑
dobne zahtevnosti.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
agronomske, ekonomske ali pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje jezika madžarske narodne sku‑
pnosti na višjem nivoju.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili de‑
lovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in petmesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na lokaciji: Trg ljud‑
ske pravice 5, Lendava.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidat
izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, ter po‑
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goje, določene v drugem odstavku 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega‑
nja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– zoper kandidata ni vložena pravno‑
močna obtožnica zaradi naklepnega ka‑
znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Prijavi morajo kandidati priložiti fotokopi‑
je naslednjih dokazil:
– potrdila o državljanstvu ali fotokopijo
osebne izkaznice ali potnega lista,
– potrdila o izobrazbi,
– delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba oziroma fotokopija druge ve‑
rodostojne listine, iz katere sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe,
– potrdila o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdila o opravljenem strokovnem iz‑
pitu iz upravnega postopka,
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da kan‑
didat ni bil pravnomočno obsojen zaradi na‑
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper
kandidata ni vložena pravnomočna obtožni‑
ca zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni iz‑
javi iz 6. in 7. alinee prejšnjega odstavka, bo
moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo,
da ni v kazenskem postopku predložiti pred
imenovanjem v naziv.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kan‑
didirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogo‑
jem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in z dokazili o iz‑
polnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na
naslov: Upravna enota Lendava, Kadro‑
vska služba (z označbo » za javni natečaj
– svetovalec v Oddelku za kmetijstvo, go‑
spodarstvo in razvoj ali na elektronski na‑
slov: ue.lendava@gov.si. Rok za vlaganje
prijav je 8 dni od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije. Če je prijava po‑
slana po pošti, se šteje, da je pravočasna,
če je oddana na pošto priporočeno, in sicer
najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Kan‑
didate bomo o izbiri pisno obvestili v roku 30
dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. št. 02/577‑36-15
(Štefanija Hozjan).
V besedilu javnega natečaja uporablje‑
ni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Lendava
Št. 24/2006
Ob-6834/06
Svet šole Glasbena šola Vinka Vodopiv‑
ca Ajdovščina, Štrancarjeva 8, 5270 Ajdo‑
vščina razpisuje delovno mesto
ravnatelja glasbene šole.
Kandidat mora za imenovanje na funk‑
cijo izpolnjevati zakonske pogoje skladno z
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgo‑
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je in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št.
115/03 – uradno prečiščeno besedilo).
Zaželena je vizija ravnatelja.
Predvideni začetek dela je 1. september
2006. Izbrani kandidat bo imenovan za 5
let.
Pisne prijave z dokazili o ustreznosti ter
kratkim življenjepisom se pošlje s priporoče‑
no pošiljko na naslov: Glasbena šola Vinka
Vodopivca, Štrancarjeva 8, 5270 Ajdovšči‑
na; s pripisom »za javni razpis«.
Rok za oddajo vlog je 27. marec 2006
(velja poštni žig). Upoštevane bodo samo
popolne in pravočasno prispele vloge.
Kandidati, ki ustrezajo pogojem, bodo
vabljeni, da predstavijo svojo vizijo vodenja
šole učiteljskemu zboru in Svetu staršev.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Glasbena šola Vinka Vodopivca
Ajdovščina
Ob-6835/06
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Inšpektorat Republike Slovenije za
delo, Ljubljana, Parmova 33
1. objavlja javni natečaj za zasedbo ura‑
dniškega delovnega mesta
inšpektorja/ice za nedoločen čas s pol‑
nim delovnim časom.
Delo na uradniškem delovnem mestu se
lahko opravlja v nazivu inšpektor III, II in I.
Javni/na uslužbenec/ka bo naloge opra‑
vljal/la v nazivu inšpektor/ica III.
Inšpektor/ica bo razporejen/-a na delo v
Inšpekcijo nadzora delovnih razmerij – Ob‑
močno enoto Ljubljana, Trg prekomorskih
brigad 1, 1000 Ljubljana.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit za inšpektorja,
– osnovna raven znanja angleškega je‑
zika,
– znanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
Naloge, ki se opravljajo na omenjenem
delovnem mestu:
– sodelovanje pri oblikovanju zahtevnej‑
ših gradiv,
– opravljanje inšpekcijskega nadzor‑
stva,
– vodenje postopkov po ZUP in postopa‑
nje ter izrekanje v skladu z ZID, ZIN in drugo
zakonodajo,
– izvajanje ukrepov v skladu z zakonom
o prekrških,
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o sta‑
nju na področju inšpekcije in Inšpektorata,
– vodenje raznih evidenc s področja dela
inšpekcije,
– nudenje pravne in strokovne pomoči,
– opravljanje drugih zahtevnejših nalog
iz pristojnosti inšpekcije.
Kandidati/-ke morajo k prijavi z življenje‑
pisom priložiti naslednja dokazila:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slo‑
venije,
– fotokopijo diplome in fotokopijo vozni‑
škega izpita,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem izpitu iz javne
uprave,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz dru‑
gega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 in 113/05).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidati/tke, ki nimajo opravljenih pred‑
pisanih izpitov lahko kandidirajo na delov‑
no mesto pod pogojem, da izpite opravijo
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv.
2. Objavlja razpis za strokovni-tehnični
delovni mesti za določen čas in s polnim
delovnim časom:
a) dokumentalist/ka V. za čas nadome‑
ščanja uslužbenke, v Inšpektoratu RS za
delo, Območni enoti Ljubljana v Ljubljani;
b) dokumentalist/ka V. za čas nadome‑
ščanja uslužbenke, v Inšpektoratu RS za
delo, Območni enoti Krško v Krškem (ali
Brežicah) od 14. 6. 2006 dalje.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– srednja izobrazba ekonomske ali admi‑
nistrativne smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije,
– strokovni izpit iz upravnega poslova‑
nja,
– 2‑mesečno poskusno delo.
Naloge, ki se opravljajo na omenjenem
delovnem mestu:
– urejanje dokumentarnega, arhivskega
in drugega gradiva,
– razvrščanje, klasifikacija, sprejem in
odprava gradiv,
– vodenje seznamov in preglednic,
– delo s kadrovskimi in finančnimi doku‑
menti za enoto (prisotnost, odsotnost, vode‑
nje evidenc potovanj in uporabe službenih
vozil, zahtevki za naročilnice ipd.),
– prepisovanje tekstov in drugo strokov‑
no tehnično delo.
Kandidati/ke morajo k prijavi z življenje‑
pisom priložiti naslednja dokazila:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slo‑
venije,
– fotokopijo diplome oziroma potrdila
srednje šole,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem izpitu iz uprav‑
nega poslovanja (kolikor ga kandidatka
ima).
Kandidatke/-ti pošljejo prijave z vso po‑
trebno dokumentacijo na naslov: Inšpektorat
Republike Slovenije za delo, Parmova 33,
1000 Ljubljana, v 8 dneh od te objave.
Dodatne informacije dobite na tel.
01/280-36-62 (Jelka Žvegelj Vulič).
Inšpektorat Republike Slovenije za delo
Št. 119-3/2006-7
Ob-7002/06
Upravna enota Ljubljana v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ura‑
dni list RS, št. 56/02, 110/02, 2/04 (10/04
– popr.), 23/05, 62/05 – odl. US, 75/05 – odl.
US in 113/05) objavlja javni natečaj za prosti
uradniški delovni mesti:
1. Vodja oddelka v Oddelku za okolje
in prostor ter premoženjsko pravne zadeve v Izpostavi Center, ki se lahko opravlja
v nazivu višji svetovalec I.
Delovne naloge:
– vodenje, organiziranje in koordiniranje
dela v oddelku,
– sodelovanje z drugimi oddelki z delov‑
nega področja,
– sodelovanje pri oblikovanju najzahtev‑
nejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih ana‑
liz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje najzahtevnejših upravnih po‑
stopkov,

– samostojno opravljanje drugih zahtev‑
nejših nalog.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne, arhitekturne ali gradbene
smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovno razmerje bo z izbranim kandida‑
tom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in šestmesečnim posku‑
snim delom. Delo se opravlja na lokaciji
Adamič-Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani.
2. višji referent v Oddelku za javni red
v Sektorju za upravne notranje zadeve, ki
se lahko opravlja v nazivu višji referent III.
Delovne naloge:
– vodenje in odločanje v enostavnih
upravnih postopkih,
– vodenje zahtevnih upravnih postop‑
kov,
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila
o dejstvu,
– prevzem, izdaja in vodenje evidence
zaračunljivih tiskovin in plačanih upravnih
taksah,
– opravljanje drugih upravnih nalog po‑
dobne zahtevnosti.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj višja strokovna izobrazba
pravne, upravne ali družboslovne smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovno razmerje bo z izbranim kandida‑
tom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in štirimesečnim posku‑
snim delom. Delo se opravlja na lokaciji Trg
prekomorskih brigad 1 v Ljubljani.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovni mesti kandi‑
dirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave oziroma
strokovnega upravnega izpita, pod pogo‑
jem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje
v enem letu od sklenitve delovnega raz‑
merja.
V izbirni postopek se lahko uvrstijo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega strokovne‑
ga izpita iz upravnega postopka.
Poleg posebnih pogojev mora kandidat
izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, ter po‑
goje, določene v drugem odstavku 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega‑
nja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– zoper kandidata ni vložena pravnomoč‑
na obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Prijavi 1. in 2. točko morajo kandidati pri‑
ložiti fotokopije naslednjih dokazil:
– potrdila oziroma dokazila o državljan‑
stvu,
– potrdila o izobrazbi,
– delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba oziroma fotokopija druge ve‑
rodostojne listine, iz katere sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe,
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– potrdila o opravljenem državnem iz‑
pitu iz javne uprave (samo kandidati, ki se
prijavljajo na prosto delovno mesto pod 1.
točko),
– potrdila o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu (samo kandidati, ki se pri‑
javljajo na prosto delovno mesto pod 2. toč‑
ko),
– potrdila o opravljenem strokovnem iz‑
pitu iz upravnega postopka,
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da kan‑
didat ni bil pravnomočno obsojen zaradi na‑
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper
kandidata ni vložena pravnomočna obtožni‑
ca zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni iz‑
javi, iz šeste in sedme alinee prejšnjega od‑
stavka, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne pri‑
jave z življenjepisom in z dokazili o izpolnje‑
vanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Upravna enota Ljubljana, Služba za kadre (z
označbo »za javni natečaj – vodja oddelka
v Oddelku za okolje in prostor ter premo‑
ženjsko pravne zadeve v Izpostavi Center«
oziroma »za javni natečaj – višji referent v
Oddelku za javni red v Sektorju za upravne
notranje zadeve«), Adamič – Lundrovo na‑
brežje 2, Ljubljana ali na elektronski naslov:
ue.ljubljana@gov.si. Rok za vlaganje prijav
je 8 dni od dneva te objave. Če je prijava
poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna,
če je oddana na pošto priporočeno, in sicer
najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Kan‑
didate bomo o izbiri pisno obvestili v roku 30
dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 01/306-31-71
(Nataša Kotnik).
V besedilu javnega natečaja uporablje‑
ni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Ljubljana
Ob-7005/06
Svet Vrtca Otona Župančiča Črnomelj,
Kidričeva ulica 18/b, 8340 Črnomelj, razpi‑
suje delovno mesto
ravnatelja/ice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne za‑
konske pogoje in posebne pogoje, skladno
s 53. in 145. členom Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZO‑
FVI (Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno
besedilo 4) in s 40. členom Zakona o vrtcih
(Ur. l. RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo 2).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vod‑
stvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/-a kan‑
didat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2006
oziroma skladno s soglasjem ministra k ime‑
novanju.
Pisne izjave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah, s kratkim življenjepisom ter pro‑
gramom oziroma vizijo razvoja in dela vrtca
za mandatno obdobje, potrdilo da fizična
oseba ni v kazenskem postopku in potrdilo o

nekaznovanosti, pošljite v 8 dneh po objavi
v uradnem listu na naslov: Vrtec Otona Žu‑
pančiča Črnomelj, Kidričeva ulica 18/b, 8340
Črnomelj, s pripisom Za razpis ravnatelja, v
levem kotu pisma pa pripis Ne odpiraj.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Št. 110-42/2006-1
Ob-7019/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto v Notranjerevizijski službi:
notranji revizor (m/ž).
Delo na tem delovnem mestu se izvaja v
uradniškem nazivu podsekretar III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta
Zahtevana izobrazba: najmanj univerzi‑
tetna – ekonomske ali pravne smeri.
Zahtevane delovne izkušnje:
– 7 let za naziv podsekretar III.
Posebni pogoji:
– dostop do tajnih podatkov stopnje »za‑
upno«,
– državni izpit iz javne uprave,
– izpit za državnega notranjega revizor‑
ja.
Željena znanja:
– znanje angleškega jezika.
Delovne naloge:
– ����������������������������������������
dolgoročno in letno načrtovanje revizij,
– določitev revizijskih tehnik in metod
vzorčenja,
– določanje revizijskih ciljev,
– preizkušanje, preiskovanje in vredno‑
tenje podatkov in informacij s področja no‑
tranjih kontrol pri posameznih revizijah,
– izdelava in zbiranje revizijskega gradi‑
va pri posameznih revizijah,
– pregledi in odobritve predlogov revi‑
zijskih poročil in priporočil za izboljšanje no‑
tranjih kontrol,
– sodelovanje pri razčiščevalnih se‑
stankih z vodstvom revidirane enote,
– izdelava dokončnih revizijskih poročil,
– sprejemljanje izvajanja revizijskih
priporočil,
– izdelava letnih poročil za urad za nad‑
zor proračuna,
– sodelovanje pri pripravi programov
zagotavljanja kakovosti notranjerevizijske
službe,
– sodelovanje pri pripravi programa
izobraževanja za notranje revizorje,
– sodelovanje z uradom za nadzor
proračuna in računskim sodiščem,
– samostojno oblikovanje sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših na‑
log.
Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom
predložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdila o opravljenih izpitih,
– dokazilo o državljanstvu ter izjavo, da
nimajo dvojnega državljanstva,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaz‑
nivega dejanja (izda ga Ministrstvo za pra‑
vosodje),
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku
(izda ga pristojno sodišče).
Dokazilo iz pete in šeste alinee bo izbrani
kandidat predložil pred sklenitvijo pogodbe
o zaposlitvi. Kandidat, ki nima opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, mora ta
pogoj izpolniti v letu dni po sklenitvi delovne‑
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ga razmerja. Poleg navedenih mora kandi‑
dat izpolnjevati še spošne pogoje, določene
z Zakonom o obrambi.
Z izbranim/-o kandidatom/-ko bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s pol‑
nim delovnim časom. Delo se bo opravljalo
na lokaciji Vojkova cesta 55, v Ljubljani.
Kandidate/-ke vabimo, da pisne prija‑
ve z življenjepisom in dokazili o izpolnje‑
vanju natečajnih pogojev ter opisom delo‑
vnih izkušenj, pošljejo najkasneje v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
obrambo, Sekretariat generalnega sekre‑
tarja/ Urad za upravljanje človeških virov/
Kadrovska služba/ Oddelek za kadrovske
zadeve upravnega dela ministrstva, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z
označbo za javni natečaj in navedbo delo‑
vnega mesta. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v
15 dneh po odločitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
je možno dobiti na tel. 01/471-22-00, pri
Tatjani Fireder.
Ministrstvo za obrambo
Ob-7020/06
Direktor zavoda Splošne bolnišnice
Murska Sobota na podlagi Statuta javnega
zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica
Murska Sobota razpisuje prosto delovno
mesto:
pomočnik/ca direktorja za poslovne
zadeve.
Kandidat-ka mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske ali
pravne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– sposobnost strokovnega in organiza‑
cijskega vodenja,
– da predloži program dela in poslovno
vizijo razvoja zavoda.
Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena z iz‑
branim kandidatom-ko za mandatno dobo
štirih let.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpi‑
snih pogojev naj kandidati oziroma kandi‑
datke pošljejo v roku 15 dni po tej objavi na
naslov: Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Ul. dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska
Sobota, s pripisom: »Za razpis za delovno
mesto pomočnik/ca direktorja za poslovne
zadeve«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru
v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega
kandidata.
Splošna bolnišnica Murska Sobota

Druge objave
Ob-6510/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), v skladu z Odlokom o proračunu
Občine Trebnje za leto 2006 (Ur. l. RS, št.
21/05), Odlokom o spremembah in dopolni‑
tvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za
leto 2006 (Ur. l. RS, št. 18/06) in Pravilnikom
o postopkih in merilih za vrednotenje javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov, ki
se sofinancirajo iz proračuna Občine Treb‑
nje (Ur. l. RS, št. 22/06), Občina Trebnje
objavlja
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javni poziv
za izbor vlog za financiranje stroškov
dela na področju kulture 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 poziva
Predmet javnega poziva je sofinancira‑
nje stroškov dela na področju kulture za
leto 2006, ki vključujejo stroške v zvezi z
opravljanjem nalog na kulturnem področju
v Občini Trebnje, in sicer:
– strokovno organizacijska pomoč kultur‑
nim društvom pri izvajanju javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov kulturnih
društev – obveščanje, dogovarjanje, uskla‑
jevanje (npr. otroškem gledališkem abonma‑
ju, gledaliških predstavah idr.),
– strokovno organizacijska pomoč pri iz‑
vedbi izobraževanj za kulturna društva,
– strokovna organizacijska pomoč pri
pripravi medobčinskih, regijskih državnih in
mednarodnih kulturnih projektih,
– strokovna organizacijska pomoč in
svetovanje kulturnim društvom pri prijavah
na javni razpis,
– priprava in sklepanje pogodb s kultur‑
nimi društvi,
– izdelava analiz, poročil v zvezi z delo‑
vanjem kulturnih društev v Občini Trebnje,
– druge naloge s področja kulture po pre‑
dlogu strokovne komisije na področju kultu‑
re oziroma drugih organov Občine Trebnje.
3. Na javni poziv lahko oddajo vloge zve‑
ze, skladi, društva in ustanove s področja
kulture v Občini Trebnje.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem po‑
zivu
Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Občine
Trebnje,
– da so registrirani za izvajanje kulturnih
dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne
(oprema in pripomočki za delo), prostorske
in organizacijske možnosti za uresničitev
predmeta javnega poziva,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali
pogodbene obveznosti, v kolikor so prejeli
sredstva iz proračuna Občine Trebnje,
– da bodo pridobljena sredstva za namen,
kot določa javni poziv, porabili v letu 2006,
– stroške, ki jih bodo navedli v vlogi, ne
bodo ponovno prijavil na programskem jav‑
nem razpisu.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Pri ocenjevanje prispelih vlog se bodo
upoštevala naslednja merila in kriteriji:
a) Dostopnost kulturne dejavnosti na ob‑
močju Občine Trebnje:
– prijavitelj s svojim delovanjem ključno
prispeva k dostopnosti kulturne dejavnosti v
Občini Trebnje (5 točk),
– prijavitelj s svojim delovanjem po‑
membno prispeva k dostopnosti kulturne
dejavnosti v Občini Trebnje (3 točk),
– prijavitelj s svojim delovanjem manj
pomembno prispeva k dostopnosti kulturne
dejavnosti v Občini Trebnje (1 točka).
b) Ekonomičnost:
– realna finančna konstrukcija in ocena
stroškov izvedbe dela na področju kulture
v primerjavi z učinkovitostjo in udeležbo je
pregledna in jasna (5 točk),
– realna finančna konstrukcija in ocena
stroškov izvedbe dela na področju kulture
v primerjavi z učinkovitostjo in udeležbo ni
jasna (0 točk).
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c) Preglednost:
– cilji in namen opravljanja dela na podro‑
čju kulture iz 3. točke tega poziva so jasno
razvidni (5 točk),
– cilji in namen opravljanja dela na podro‑
čju kulture iz 3. točke tega poziva niso razvidni
(0 točk).
Podrobnejši sistem ocenjevanja bo nave‑
den v dokumentaciji poziva.
6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovlje‑
na v proračunu Občine Trebnje za leto 2006 in
je namenjena za predmet tega javnega poziva
znaša 4,000.000 SIT.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodelje‑
na sredstva porabljena: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s
predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sred‑
stev.
8. Prevzem dokumentacije poziva: doku‑
mentacija poziva je na voljo takoj po objavi
tega poziva. Prevzame se jo lahko osebno
– na oddelku za družbene dejavnosti, kontak‑
tna oseba Branka Marolt ali na internetni strani
Občine Trebnje: http://www.trebnje.si, do roka
za oddajo vlog.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene
vloge in način predložitve vlog: javni poziv se
prične z objavo v Uradnem listu RS in zaklju‑
či s porabo razpoložljivih sredstev oziroma
najkasneje do 28. 4. 2006 do 13. ure. Vloge,
prispele na javni poziv, se bodo obravnavale
po času prispetja. Vloge na javni poziv mora‑
jo biti predložene najkasneje do 28. 4. 2006
oziroma najkasneje ta dan oddane na pošti
kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se
bodo štele vse vloge, ki bodo do roka pri‑
spele na sedež naročnika: Občina Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene
na obrazcih poziva morajo biti z vsemi zahte‑
vanimi prilogami, dostavljene v zaprti kuverti,
s pripisom »Ne odpiraj – Vloga na JP kultura
2006, stroški dela«. Na hrbtni strani ovitka
mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo
odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja
vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji
ter kriteriji tega poziva.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu poziva: pri‑
javitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo

pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo do‑
polnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom
zavržene. S strani strokovne komisije bo opra‑
vljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in
kriterijih iz javnega poziva. Strokovna komisija
bo najkasneje v 8 dneh po odločanju na seji
(prvič se bo sestala v 30 dneh po pričetku jav‑
nega poziva) izdala prijaviteljem obvestila o
predvideni višini sofinanciranja oziroma o za‑
vrnitvi posameznih javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov. V 8 dneh od prejema
obvestila se bodo lahko prijavitelji izjavili o pre‑
dlogu strokovne komisije. Na podlagi predloga
strokovne komisije bo župan izdal izvajalcem
odločbo o izboru oziroma o zavrnitvi. Na izda‑
no odločbo ne bo pritožbe, možen bo upravni
spor. Z izbranimi bodo sklenjene pogodbe, v
katerih bodo opredeljene medsebojne pravi‑
ce in obveznosti glede izvedbe programov in
projektov ter glede sofinanciranja izbranega
programa v skladu s predpisi, ki urejajo pora‑
bo proračunskih sredstev.
11. Kontaktna oseba za dodatne informa‑
cije: Branka Marolt, tel. 07/348-11-26, faks
07/348-11-31.
Občina Trebnje
Ob-6551/06
Na podlagi 80.f člena Zakona o javnih fi‑
nancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 110/02), 45. člena Uredbe o pridobi‑
vanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) in sklepa Občinskega sveta
Občine Radlje ob Dravi, z dne 5. 9. 2005, ob‑
javlja Občina Radlje ob Dravi
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča,
predvidenega za proizvodno dejavnost in
skladiščenje na območju Poslovne cone
Radlje ob Dravi
1. Prodajalec: Občina Radlje ob Dravi, Ma‑
riborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi.
2. Predmet prodaje: stavbno zemljišče v
območju Poslovne cone Radlje ob Dravi, na‑
menjeno za gradnjo naslednjih objektov, po
Odloku o občinskem lokacijskem načrtu za
Poslovno cono v Občini Radlje ob Dravi (MUV,
št. 25/05, v nadaljevanju lokacijski načrt):

Območje

Tloris dimen‑
zija dolžina x
širina
(v m)

Namembnost

Maksimalna
višina
(v m)

Etažnost

trgovska stavba
proizvodno obmo‑
čje 3

1c – 15x45
2c – 15x15
(2x stavba
tipa c)

trgovska,
gostinska,
upravna

10

P

industrijska
stavba
proizvodno obmo‑
čje 4

30x30
(stavba tipa
A)

proizvodna,
upravna

10

P

industrijska
stavba
proizvodno obmo‑
čje 5

20x30
(stavba tipa
B)

proizvodna,
upravna

10

P

industrijska
stavba
proizvodno obmo‑
čje 6

15x30
(stavba tipa
C)

proizvodna,
upravna

10

P

industrijska
stavba
proizvodno obmo‑
čje 7

30x30
(stavba tipa
A)

proizvodna,
upravna

10

P
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Zemljišče, ki je predmet prodaje, je po lo‑
kacijskem načrtu namenjeno za proizvodno
dejavnost in skladiščenje, in sicer predelava
in prodaja kamna, predelava kovin, prede‑
lava lesa, skladiščenje ter druge storitvene
dejavnosti.
Predmetno stavbno zemljišče zajema:
– stavbno zemljišče s parc. št. 457/1 –
gozd v izmeri 45484 m2,
– stavbno zemljišče s parc. št. 457/2 –
njiva v izmeri 2478 m2,
– stavbno zemljišče s parc. št. 460/1 –
neplodno 9449 m2,
– stavbno zemljišče s parc. št. 460/2 –
njiva v izmeri 531 m2,
vse k.o. Dobrava.
Zemljišče bo pred sklenitvijo prodajne
pogodbe odmerjeno v skladu z lokacijskim
načrtom.
3. Cena zemljišča: izklicna cena stavb‑
nega zemljišča iz 2. točke tega razpisa zna‑
ša 4.560 SIT/m2, stroški priprave in komu‑
nalnega opremljanja stavbnega zemljišča
pa 4.034 SIT/m2 stavbnega zemljišča.
V ceno ni vštet 20% DDV. Davek na do‑
dano vrednost plača uspeli ponudnik.
4. Pričetek in konec gradnje
Uspeli ponudnik je dolžan z gradnjo pri‑
četi najkasneje v dveh letih od podpisa po‑
godbe ter gradnjo končati v dveh letih po za‑
četku del. Za zgrajen objekt se šteje objekt,
za katerega je izdano uporabno dovoljenje.
Rok za izgradnjo je bistveni pogoj za veljav‑
nost prodajne pogodbe.
V primeru, da kupec ne prične in ne
konča z gradnjo v predpisanem roku, je dol‑
žan zemljišči vrniti Občini Radlje ob Dra‑
vi v prvotnem stanju ter poravnati stroške,
ki jih je le-ta imela s postopkom vračanja
zemljišča in vso morebitno škodo ter ceni,
opredeljeni v pogodbi, sklenjeni na podlagi
tega razpisa.
5. Rok za zbiranje ponudb
Interesenti naj svoje pisne ponudbe po‑
šljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje
do 10. 4. 2006, na naslov: Občina Radlje
ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob
Dravi, s pripisom: »Ne odpiraj! Javni razpis
za prodajo stavbnega zemljišča – Poslovna
cona Radlje ob Dravi«.
Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudba mora vsebovati:
1. podatki o ponudniku (naziv in sedež,
matična in davčna številka),
2. podatki o odgovorni osebi,
3. pooblaščeni podpisnik pogodbe,
4. predmet ponudbe (območje in stavba
po tabeli iz 2. točke razpisa),
5. ponujena cena za m2, ki ne sme biti
nižja od izklicne,
6. plačilni pogoji,
7. potrdilo o državljanstvu RS oziroma
članice EU za fizične osebe, pravne osebe
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni,
8. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
ter lastno izjavo o plačanih obveznostih do
svojih upnikov,
9. dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
izklicne cene,
10. pisno izjavo, da se ponudnik strinja z
razpisnimi pogoji,
11. program s priloženo situacijo in ar‑
hitektonsko zasnovo bodočega objekta ter
namembnost objekta,
12. najkrajši možni rok izvedbe.
6. Drugi pogoji

Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizič‑
ne osebe, državljani Republike Slovenije in
Evropske unije ter pravne osebe s sedežem
v Republiki Sloveniji ali deželah Evropske
unije.
Varščino v višini 10% izklicne cene pla‑
čajo ponudniki na TRR Občine Radlje ob
Dravi številka 01301-0100010958, z naved‑
bo »plačilo varščine za javno zbiranje po‑
nudb«. Uspelemu ponudniku se varščina
vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom
pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po
končani izbiri.
Ponudnik lahko ponudbo za nakup ze‑
mljišča umakne, ali jo dopolni do roka za
oddajo ponudbe, ki je določen v javnem
razpisu. V primeru umika ponudbe se var‑
ščina ne vrne.
Nepremičnina je na prodaj po načelu »vi‑
deno-kupljeno«. Kupec nima pravice uvelja‑
vljati kasnejših reklamacij v zvezi s predme‑
tom prodajne pogodbe.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo iz‑
polnjevale zahtevane pogoje in bodo enake
ali višje od izklicne prodajne cene.
Kupec mora celotno kupnino v enkra‑
tnem znesku poravnati v roku 8 dni od pod‑
pisa pogodbe Plačilo kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ku‑
pnine v danem roku ne plača, je podan ra‑
zlog za razvezo pogodbe, ob kateri Občina
Radlje ob Dravi obdrži plačano varščino.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po‑
nudnika:
– ponujena cena,
– rok plačila kupnine,
– rok dokončanja gradnje,
– namembnost objekta.
O izbiri najugodnejšega ponudnika se
obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na
javnem razpisu, in sicer najkasneje 15 dni
od dneva izbire najugodnejšega ponudni‑
ka.
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pro‑
dajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni od
pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnej‑
šega ponudnika. V primeru, da ponudnik v
tem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da je
od odstopil, plačana varščina pa zapade v
korist prodajalca.
8. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi prispelih
ponudb kljub ustreznosti ponudbe ne skle‑
ne prodajne pogodbe z nobenim od ponu‑
dnikov.
9. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
pogodbe.
10. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarskih storitev
in zemljiškoknjižnega predloga za vpis la‑
stninske pravice v zemljiško knjigo, plača
kupec.
11. Kupljena nepremičnina bo kupcu iz‑
ročena v last in posest po plačilu celotne
kupnine. Vpis v zemljiško knjigo se opravi
na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki
bo izdano s strani prodajalca po plačilu ce‑
lotne kupnine.
12. Po predhodnem dogovoru je možen
ogled zemljišča, ki je predmet prodaje. Do‑
datna pojasnila dobijo vsi zainteresirani na
sedežu Občine Radlje ob Dravi, Mariborska
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, ali po tel.
887-96-30, in sicer za ogled nepremičnine
– kontaktna oseba Judita Gačnik; dodatna
pojasnila v zvezi z razpisom in prodajno
pogodbo – kontaktna oseba – Nadja Vol‑
majer-Bezjak.
Občina Radlje ob Dravi
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Št. 36290-0001-2006
Ob-6715/06
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, na
podlagi sklepa 24. seje z dne 21. 12. 2005,
Občinskega sveta Občine Vojnik o prodaji
nepremičnin in 40. člena Uredbe o pridobi‑
vanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanj v objektu
Frankolovo 7 in poslovnega prostora v
objektu Celjska c. 23, Vojnik
I. Predmet prodaje
Prodajajo se stanovanja v I. nadstropju,
objekta Frankolovo 7, Frankolovo, stoječem
na parceli št. 474/5 k.o. Loka.
a) stanovanje v velikosti 59.91 m2 je pra‑
zno in potrebno obnove. Izhodiščna cena
za to stanovanje je 5,200.000 SIT oziroma
21.699 EUR;
b) stanovanje v velikosti 31,98 m2 je pra‑
zno in potrebno obnove, kopalnica in WC
sta z ločenim vhodom iz hodnika. Izhodišč‑
na cena za to stanovanje je 2,500.000 SIT
oziroma 10.432 EUR;
c) stanovanje v velikosti 66,48 m2 je za‑
sedeno z najemnikom z neprofitno najemni‑
no za nedoločen čas in potrebno obnove,
kopalnica in WC sta z ločenim vhodom iz
hodnika. Izhodiščna cena za to stanovanje
je 4,700.000 SIT oziroma 19.613 EUR;
d) poslovni prostor v objektu Celjska c.
23, Vojnik, v velikosti 34,32 m2. Poslovni
prostor je zaseden z najemnikom za do‑
ločen čas in se nahaja v pritličju objekta
Celjska c. 23, Vojnik. Izhodiščna cena za
poslovni prostor je 3,600.000 SIT oziroma
15.223 EUR.
Davek na promet nepremičnin, stroške
overitve prodajne pogodbe ter stroške ze‑
mljiškoknjižnega vpisa nosi kupec.
II. Pogoji prodaje: nepremičnina se pro‑
daja po sistemu videno kupljeno.
III: Varščina: ponudnik mora plačati var‑
ščino v višini 10% cene stanovanja na račun
Občine Vojnik št. 01339-0100003082, sklic
35290. Potrdilo o plačani varščini se prilo‑
ži ponudbi. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino vsem neuspe‑
šnim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena
v 15 dneh po odpiranju ponudb.
IV. Pisna ponudba mora vsebovati
Podatke o ponudniku; naziv kupca in
njegov točen naslov, fizične osebe in sa‑
mostojni podjetniki morajo v ponudbi na‑
vesti naslednje podatke; ime in priimek,
naslov, stalnega prebivališča, telefonsko
številko, EMŠO, davčno številko, transak‑
cijski račun in fotokopijo osebnega doku‑
menta, samostojni podjetniki izpis iz regi‑
stra Davčne uprave RS, pravne osebe pa
morajo v ponudbi navesti: naziv in sedež
telefonsko št., davčno številko, transakcij‑
ski račun, podpisnika pogodbe in izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni ter dokazilo o plačanih davkih
in prispevkih.
Ponudnik mora v ponudbi navesti na ka‑
tero razpisano stanovanje oziroma poslovni
prostor kandidira, priložiti mora dokazilo o
plačani varščini.
V. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pogodba v roku 8 dni po prejemu obvestila
o izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene po‑
godbe ali ne plača kupnine v predvidenem
roku, se šteje, da je od nakupa odstopil in se
pogodba razveljavi. Nepremičnina preide v
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last in posest kupca šele po plačilu celotne
kupnine.
VI. Predložitev ponudbe: ponudba mora
biti dostavljena na naslov: Občina Vojnik,
Keršova 8, Vojnik, z oznako »Ponudba za od‑
kup stanovanja oziroma poslovnega prostora
pod črko (a, b, c, d) ____ – ne odpiraj«.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo pri‑
spele na ta naslov do srede 29. 3. 2006 do
12. ure. Odpiranje ponudb bo isti dan ob
14.30 v sejni sobi Občine Vojnik.
Telefonske informacije lahko prejmete na
tel. 03/780-06-20 (Jelka Gregorc ali Mojca
Skale). Ogled stanovanja je možen ob pred‑
hodnem telefonskem dogovoru.
VII. Kriterij po katerih se bodo vrednoti‑
le ponudbe: prednost pri izbiri bo imel po‑
nudnik, ki bo predložil višjo ceno. V zase‑
denem stanovanju in poslovnem prostoru
ima prednost pod enakimi pogoji sedanji
najemnik.
Občina Vojnik
Št. 128/06
Ob-6836/06
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zako‑
na o notariatu (Uradni list RS, št. 4/06 – ura‑
dno prečiščeno besedilo) določa in objavlja
datum nastopa poslovanja notarja.
S 13. 3. 2006 prične s poslovanjem no‑
tar Jože Sikošek, v Ljubljani, Bravničarjeva
ulica 13.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-6863/06
Na podlagi 5. člena Zakona o Filmskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 17/94 in 59/01), 15. člena Sklepa o usta‑
novitvi Filmskega sklada Republike Slove‑
nije – javnega sklada (Uradni list RS, št.
96/00 in 85/02), Splošnih pogojev poslova‑
nja Filmskega sklada Republike Slovenije
– javnega sklada (Uradni list RS, št. 69/03
in 16/04) in 101. člena v zvezi z 107. členom
Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ter 5.
člena Pravilnika o izvedbi javnega razpisa
in javnega poziva (Uradni list RS, št. 93/05),
Filmski sklad Republike Slovenije – javni
sklad, objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
akcij za leto 2006
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošiče‑
va 38/V, 1000 Ljubljana.
1. Predmet javnega poziva: predmet jav‑
nega poziva je zbiranje predlogov za sofi‑
nanciranje akcij za leto 2006.
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev:
22,000.000 SIT.
3. Pogoji za sodelovanje v postopku jav‑
nega poziva:
3.1. Za sredstva Filmskega sklada Re‑
publike Slovenije – javnega sklada (v nada‑
ljevanju: Filmski sklad) se lahko potegujejo
pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so
v Republiki Sloveniji registrirane za opravlja‑
nje dejavnosti s področja filmske in video
dejavnosti ter fizične osebe, s stalnim pre‑
bivališčem v Republiki Sloveniji.
3.2. Predlagatelj lahko kandidira samo s
projektom oziroma programom, ki bo pote‑
kal oziroma se izvajal v letu 2006.
3.3. Predlagatelj lahko kandidira samo s
projektom oziroma programom, ki ni name‑
njen marketingu in ekonomski propagandi.
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3.4. Predlagatelj ne sme kandidirati s
projekti oziroma programi očitno pornograf‑
ske narave in s projekti, ki zagovarjajo nasi‑
lje ali tistimi projekti, ki odkrito žalijo člove‑
ško dostojanstvo.
3.5. Predlagatelj, ki je z istim projektom
ali programom kandidiral za proračunska
sredstva in pridobil proračunska sredstva
drugega sklada s področja avdiovizualnih
medijev v Republiki Sloveniji ali kandidira
za proračunska sredstva drugega sklada s
področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji, se ne more z istim projektom po‑
tegovati na tem javnem pozivu Filmskega
sklada.
3.6. V postopku za zbiranje predlogov za
sofinanciranje projektov oziroma programov
lahko kandidira in pridobi sredstva predlaga‑
telj, ki je izpolnil vse zapadle pogodbene in
finančne obveznosti do Filmskega sklada.
3.7. Predlagatelj lahko kandidira s pro‑
gramom ali projektom za akcijo (festivali in
ostale prireditve, izobraževanje) s filmskega
in avdiovizualnega področja.
3.8. Predlagatelj je dolžan predložiti do‑
kumentacijo in priloge v slovenskem jeziku.
3.9. Predlagatelj lahko prijavi en in isti
projekt oziroma program v času trajanja
javnega poziva samo enkrat in največ tri
različne projekte oziroma programe v času
trajanja javnega poziva.
4. Merila in kriteriji: pri izboru projektov
oziroma programov bo Filmski sklad upo‑
števal merila in kriterije določene s Pravilni‑
kom o merilih in kriterijih za izbor projektov
in programov Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada.
4.1.Kriteriji in merila za izbor
4.1.1. Pri izboru projektov oziroma pro‑
gramov iz programskega sklopa »akcije« za
festivale in ostale prireditve SPK za akcije
na podlagi Pravilnika o merilih in kriterijih
za izbor projektov in programov Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega skla‑
da, ocenjuje kriterij »kulturni in tržni poten‑
cial projekta oziroma programa« in pri tem
upošteva naslednja merila:
– vsebinski koncept programa oziroma
projekta – do 20 točk,
– mednarodne reference nosilca progra‑
ma oziroma projekta – do 10 točk,
– vzpodbujanje pluralnosti izraza avdio‑
vizualne kulture – do 20 točk,
– vzpodbujanje specifične regionalne
usmerjenosti projekta – do 10 točk,
– predhodna odmevnost (število obisko‑
valcev) in medijska uspešnost projekta ozi‑
roma projekta – do 20 točk,
– izvedbeni in finančni načrt programa
oziroma projekta glede na podane vsebin‑
ske in promocijske elemente projekta oziro‑
ma programa – do 20 točk.
Maksimalno število dosegljivih točk je
100.
4.1.2. Pri izboru projektov oziroma pro‑
gramov iz programskega sklopa »akcije« za
izobraževanje SPK za akcije na podlagi Pra‑
vilnika o merilih in kriterijih za izbor projektov
in programov Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada, ocenjuje kriterij
»edukativni in ekonomski potencial projekta
oziroma programa« in pri tem upošteva na‑
slednja merila:
– vsebinski koncept programa oziroma
projekta – do 20 točk,
– reference nosilca programa oziroma
projekta – do 20 točk,

– edukativni pomen in vloga nosilca pro‑
grama oziroma projekta za avdiovizualni ra‑
zvoj – do 20 točk,
– pomen in potreba strokovne usposo‑
bljenosti določenega profila avdiovizualnega
sektorja v Republiki Sloveniji – do 20 točk,
– terminski načrt in finančni načrt glede
na podane elemente projekta oziroma pro‑
grama – do 20 točk.
Maksimalno število dosegljivih točk je
100.
5. Obvezne priloge:
Obvezne priloge:
1. izpolnjeni, podpisani in ožigosani pri‑
javni obrazec oziroma v primeru prijave fi‑
zične osebe izpolnjeni in podpisani prijavni
obrazec za zbiranje predlogov za sofinanci‑
ranje akcij za leto 2006;
2. izpolnjena, podpisana in ožigosana iz‑
java št. 1 oziroma v primeru prijave fizične
osebe izpolnjena in podpisana izjava št. 1
predlagatelja, da se strinja z razpisnimi po‑
goji oziroma v primeru prijave fizične osebe
izpolnjena in podpisana izjava št. 1;
3. izpolnjena, podpisana in ožigosana
izjava št. 2 oziroma v primeru prijave fizič‑
ne osebe izpolnjena in podpisana izjava št.
2, da kot predlagatelj z istim projektom ni
kandidiral za proračunska sredstva drugega
sklada s področja avdiovizualnih medijev v
Republiki Sloveniji in pridobil proračunskih
sredstev ali ne kandidira za proračunska
sredstva drugega sklada s področja avdiovi‑
zualnih medijev v Republiki Sloveniji;
4. izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe in samostojne podjetnike ali registra
ustanov, ki ne sme biti starejši od šestih me‑
secev in s katerim se dokazuje registracija
predlagatelja za opravljanje filmske in video
dejavnosti; v primeru prijave fizične osebe,
mora le‑ta predložiti potrdilo o stalnem pre‑
bivališču, ki ne sme biti starejše od šestih
mesecev;
5. izpolnjen, podpisan in ožigosan obra‑
zec št. 1 oziroma v primeru prijave fizične
osebe izpolnjen in podpisan obrazec št. 1
– vsebinski koncept akcije;
6. izpolnjen, podpisan in ožigosan obra‑
zec št. 2 oziroma v primeru prijave fizične
osebe izpolnjen in podpisan obrazec št. 2
– izvedbeni oziroma terminski načrt akcije;
7. izpolnjen, podpisan in ožigosan obra‑
zec št. 3 oziroma v primeru prijave fizične
osebe izpolnjen in podpisan obrazec št. 3
– finančna konstrukcija akcije z dokazili o
virih financiranja, katera morajo izkazovati
višino vloženih sredstev v program oziroma
projekt;
8. izpolnjen, podpisan in ožigosan obra‑
zec št. 4 oziroma v primeru prijave fizične
osebe izpolnjen in podpisan obrazec št. 4
– predračun akcije;
9. izpolnjen, podpisan in ožigosan obra‑
zec št. 5 oziroma v primeru prijave fizične
osebe izpolnjen in podpisan obrazec št. 5 za
festivale in ostale prireditve – mednarodne
reference predlagatelja;
10. izpolnjen, podpisan in ožigosan obra‑
zec št. 6 oziroma v primeru prijave fizične
osebe izpolnjen in podpisan obrazec št. 6
za štipendije in izobraževanje – reference
predlagatelja;
11. parafirana pogodba o sofinanciranju
akcije za leto 2006.
6. Izbor projektov
Strokovne komisije ocenjujejo vloge po
vrstnem redu njihovega prispetja. Izbrani
bodo tisti projekti oziroma programi, ki bodo
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izpolnjevali merila in kriterije besedila javne‑
ga poziva in bodo v postopku izbire ocenjeni
oziroma ovrednoteni z najmanj 65 točkami,
ob upoštevanju višine razpisanih sredstev
glede na poslovni in finančni načrt Filmske‑
ga sklada za leto 2006, in sicer po vrstnem
redu od prispetja do porabe sredstev, v na‑
slednji višini:
– festivali in ostale prireditve: od 200.000
SIT do 5,000.000 SIT,
– izobraževanje: od 200.000 SIT do
500.000 SIT.
7. Način ocenjevanja programov oziroma
projektov: merila in kriteriji so ovrednoteni z
točkami, določenimi v Pravilniku o merilih
in kriterijih za izbor programov in projektov
Filmskega sklada Republike Slovenije – jav‑
nega sklada. Vsako od meril in kriterijev je
določeno v razponu točk, skupna ocena pro‑
jekta je seštevek posameznih točk v okviru
posameznih kriterijev ocenjevanja.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sred‑
stev
Dodeljena sredstva morajo biti porablje‑
na v letu 2006.
Javni poziv se prične z dnem objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
9. Dokumentacija javnega poziva obse‑
ga:
9.1. besedilo javnega poziva;
9.2. prijavni list za zbiranje predlogov za
sofinanciranje akcij za leto 2006;
9.3. izjave številka 1 do številka 2:
– izjava številka 1,
– izjava številka 2,
9.4. obrazci od številke 1 do številke 6:
– obrazec št. 1,
– obrazec št. 2,
– obrazec št. 3,
– obrazec št. 4,
– obrazec št. 5 (za festivale in ostale
prireditve),
– obrazec št. 6 (za štipendije in izobra‑
ževanje);
9.5. pogodba za sofinanciranje akcij za
leto 2006;
9.6. Pravilnik o merilih in kriterijih za iz‑
bor projektov in programov Filmskega skla‑
da Republike Slovenije – javnega sklada.
Razpisno dokumentacijo lahko predla‑
gatelji v razpisnem roku dvignejo na sedežu
Filmskega sklada Miklošičeva 38/V, 1000
Ljubljana, v tajništvu od 10. ure do 12. ure,
vsak delovni dan od te objave naprej. Na
podlagi pisne zahteve (po pošti ali elek‑
tronski pošti) lahko Filmski sklad razpisno
dokumentacijo pošlje tudi po pošti, v tem pri‑
meru zaračuna stroške poštnine in stroške
za razpisno dokumentacijo, ki znašajo 1.500
SIT (z 20% DDV). Če se razpisna doku‑
mentacija prevzame na sedežu Filmskega
sklada, zaračuna Filmski sklad stroške za
razpisno dokumentacijo v višini 1.500 SIT
(z 20% DDV).
Dokumentacija javnega poziva se lahko
natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada
http://www.film‑sklad.si, kjer se nahajajo tudi
vsi ostali podatki, povezani z izvedbo javne‑
ga poziva (zakonski in podzakonski akti).
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena, podpisana in
ožigosana na ustreznem prijavnem obraz‑
cu oziroma v primeru prijave fizične osebe
izpolnjena in podpisana iz dokumentacije
javnega poziva in mora vsebovati vse obve‑
zne priloge, podatke in gradivo oštevilčene
in predložene v ločenih ovitkih v zaporedju,
kot je navedeno v 5. točki (Obvezne priloge)
tega javnega poziva.

Vloga mora biti poslana na naslov Film‑
ski sklad Republike Slovenije – javni sklad,
Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, z oznako
na prednji strani:« Ne odpiraj – vloga za
javni poziv za zbiranje predlogov za sofinan‑
ciranje akcij za leto 2006«. Na hrbtni stra‑
ni ovitka mora biti navedba predlagatelja:
naziv družbe predlagatelja oziroma ime in
priimek predlagatelja, sedež oziroma prebi‑
vališče, kraj in poštna številka.
Strokovne komisije bodo obravnavale
ustrezne vloge, ki morajo biti predložene na
naslov Filmskega sklada Republike Sloveni‑
je – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000
Ljubljana, najkasneje do posameznega roka
začetka seje strokovnih komisij, in sicer:
– 1. rok zasedanja 1. seje strokovno pro‑
gramske komisije z dne 11. 4. 2006,
– 2. rok zasedanja 1. seje strokovno pro‑
gramske komisije z dne 11. 5. 2006,
– 3. rok zasedanja 1. seje strokovno pro‑
gramske komisije z dne 9. 6. 2006,
– 4. rok zasedanja 1. seje strokovno pro‑
gramske komisije z dne 11. 7. 2006,
– 5. rok zasedanja 1. seje strokovno pro‑
gramske komisije z dne 11. 8. 2006,
– 6. rok zasedanja 1. seje strokovno pro‑
gramske komisije z dne 11. 9. 2006,
– 7. rok zasedanja 1. seje strokovno pro‑
gramske komisije z dne 11. 10. 2006.
Filmski sklad bo po postopku odpiranja
iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne
vloge ter vloge, ki jih ni vložila upravičena
oseba.
Stranka lahko vlogo dopolnjuje ali spre‑
minja do posameznega datuma, določene‑
ga za začetek ocenjevanja in vrednotenja
vlog na strokovnih komisijah. Če stranka za
isti program ali projekt na javni poziv pošlje
več vlog, se obravnava prva vloga, ostale pa
se zavržejo, razen če jih je mogoče obrav‑
navati kot dopolnitve ali spremembe prve
vloge. Pristojna oseba bo v roku 5 dni po
odprtju nepopolne vloge pozvala predlaga‑
telja k njeni dopolnitvi v elektronski obliki na
naslov, ki ga je predlagatelj navedel v vlogi.
Predlagatelj mora v roku, določenem v po‑
zivu, predložiti dopolnjeno vlogo, pri čemer
se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je
predložena popolna vloga.
Vloga je nepopolna, kolikor ne vsebuje
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo jav‑
nega poziva in razpisna dokumentacija in
ki ni izpolnjena v skladu s prvim odstavkom
te točke.
Če bo dopolnjena vloga prispela na Film‑
ski sklad po posameznem roku, ki je do‑
ločen za sejo strokovnih komisij, bo vloga
obravnavana na naslednjem roku, določe‑
nem za sejo strokovnih komisij.
Vloge in dopolnitve vlog, ki bodo prispe‑
le na Filmski sklad po zaključku javnega
poziva, se bodo štele za prepozne in bodo
zavržene s sklepom.
Vloga je vložena od upravičene osebe,
kolikor predlagatelj izpolnjuje v javnem po‑
zivu določene pogoje.
Vloge bodo strokovne komisije obravna‑
vale po vrstnem redu prispetja do porabe
sredstev oziroma do zaključka javnega po‑
ziva z dne 11. 10. 2006.
11. Sklenitev pogodb: Filmski sklad bo z
izbranimi predlagatelji na tem javnem pozi‑
vu sklenil pogodbe. Izbrani predlagatelji se
morajo odzvati na poziv Filmskega sklada k
podpisu pogodbe. Kolikor izbrani predlaga‑
telj v roku 15 dni po prejemu poziva ne vrne
podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil
od zahteve za sofinanciranje.
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12. Pristojni delavec za dajanje informa‑
cij in pojasnil: Saša Suša, tel. 01/234‑32‑06,
elektronski naslov: sasa.susa@film‑sklad.si,
vsak delovnik med 10. in 12. uro.
13. Vpogled v razpisno dokumentaci‑
jo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo
v razpisno dokumentacijo na sedežu Film‑
skega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan med 12. in 14. uro.
14. Trajanje javnega poziva in obvešča‑
nje predlagateljev
Javni poziv traja do dne 11. 10. 2006.
Kolikor so sredstva, namenjena sofinanci‑
ranju akcij za leto 2006, porabljena pred
potekom roka iz prejšnjega stavka te točke,
se postopek javnega poziva zaključi z dnem
porabe sredstev.
O izboru bodo predlagatelji obveščeni
z odločbo.
Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad
Ob-6864/06
Na podlagi 5. člena Zakona o Filmskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 17/94 in 59/01), 15. člena Sklepa o usta‑
novitvi Filmskega sklada Republike Sloveni‑
je – javnega sklada (Uradni list RS, št. 96/00
in 85/02), Splošnih pogojev poslovanja Film‑
skega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada (Uradni list RS, št. 69/03 in 16/04) in
101. člena v zvezi z 107. členom Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 96/02) ter 5. člena Pra‑
vilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega
poziva (Uradni list RS, št. 93/2005), Film‑
ski sklad Republike Slovenije - javni sklad,
objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
realizacije celovečernih igranih filmov,
realiziranih s HD tehnologijo za leto
2006
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošiče‑
va 38/V, 1000 Ljubljana.
1. Predmet javnega poziva: predmet jav‑
nega poziva je zbiranje predlogov za sofi‑
nanciranje realizacije celovečernih igranih
filmov, realiziranih s HD tehnologijo za leto
2006.
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev:
28,900.000 SIT.
3. Pogoji za sodelovanje v postopku jav‑
nega poziva:
3.1. Za sredstva Filmskega sklada Re‑
publike Slovenije – javnega sklada (v nada‑
ljevanju: Filmski sklad) se lahko potegujejo
pravne osebe in fizične osebe – samostojni
podjetniki, ki so v Republiki Sloveniji regi‑
strirane za opravljanje dejavnosti s področja
filmske in video (v nadaljevanju: predlaga‑
telj) dejavnosti v skladu z določili Splošnih
pogojev poslovanja Filmskega sklada Re‑
publike Slovenije – javnega sklada.
3.2. Predlagatelj lahko kandidira samo
s projektom, ki ni namenjen marketingu in
ekonomski propagandi.
3.3. Predlagatelj ne sme kandidirati s
projekti očitno pornografske narave, s pro‑
jekti, ki zagovarjajo nasilje ali tistimi projekti,
ki odkrito žalijo človeško dostojanstvo.
3.4. Predlagatelj, ki je z istim projektom
kandidiral za proračunska sredstva in prido‑
bil proračunska sredstva drugega sklada s
področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji ali kandidira za proračunska sred‑
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stva drugega sklada s področja avdiovizu‑
alnih medijev v Republiki Sloveniji, se ne
more z istim projektom potegovati na tem
javnem pozivu Filmskega sklada.
3.5. V postopku za zbiranje predlogov
za sofinanciranje projektov lahko kandidira
in pridobi sredstva predlagatelj, ki je izpolnil
vse zapadle pogodbene in finančne obve‑
znosti do Filmskega sklada.
3.6. Predlagatelj lahko kandidira s pro‑
jektom, ki ustreza standardu HD formata
»1080 24p« in je primeren za standardno
kinematografsko predvajanje.
3.7. Predlagatelj je dolžan predložiti do‑
kumentacijo in priloge v slovenskem jeziku.
3.8. Predlagatelj lahko prijavi en in isti
projekt v času trajanja javnega poziva samo
enkrat in največ tri različne projekte v času
trajanja javnega poziva.
4. Merila in kriteriji: pri izboru projektov bo
Filmski sklad upošteval merila in kriterije do‑
ločene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za
izbor projektov in programov Filmskega skla‑
da Republike Slovenije – javnega sklada.
4.1. Kriteriji in merila za izbor projektov
Pri izboru projektov bodo strokovne ko‑
misije in Uprava Filmskega sklada v skladu
s Pravilnikom o merilih in kriterijih za izbor
projektov in programov Filmskega sklada
Republike Slovenije – javnega sklada upo‑
rabile merila in kriterije za ocenjevanje pro‑
gramskega sklopa »realizacija projektov«.
Strokovne komisije in Uprava Filmskega
sklada ocenjujejo kriterij »umetniški oziroma
kulturni potencial projekta« ter kriterij »tržni
potencial projekta«.
Pri oceni kriterija »umetniški oziroma kul‑
turni potencial projekta« SPK za scenaristi‑
ko in Uprava Filmskega sklada upoštevajo
naslednja merila:
– univerzalnost in komunikativnost nara‑
cije – do 10 točk,
– režiserjevo predstavitev stila, strukture
in vizualnih elementov filma z opisom glav‑
nih likov – do 10 točk,
– potencial izvedbe glede na udeležbo so‑
avtorjev in avtorjev prispevkov – do 10 točk,
– idejna in estetska nadgradnja – do 10
točk,
– kratkoročni in dolgoročni poslovni ci‑
lji na podlagi poslovnega in programskega
načrta Filmskega sklada za tekoče prora‑
čunsko leto, z namenom zagotavljanja pro‑
gramske raznolikosti ter vzpodbujanje ra‑
zvoja filmskega ustvarjanja – do 10 točk.
Skupna ocena kriterija »umetniški oziro‑
ma kulturni potencial projekta« predstavlja
50% maksimalno dosegljivega števila točk
končne ocene projekta.
Pri oceni kriterija »tržni potencial projek‑
ta« strokovna komisija in Uprava Filmskega
sklada upoštevajo naslednja merila:
– produkcijsko-izvedbeni potencial – do
10 točk,
– struktura finančne konstrukcije projekta
s predračunom projekta po virih financiranja
in ustreznost predračuna projekta glede na
predložene elemente projekta – do 10 točk,
– ustreznost terminske izvedbe projek‑
ta glede na predložene elemente projekta
– do 5 točk,
– tržni potencial glede na izkazani tržni
interes distributerja in prodajnih agentov
(pred-odkupne pogodbe, pogodbe itd.) – do
5 točk,
– udeležba televizij glede na sklenjene
predodkupne pogodbe – do 5 točk,
– kredibilnost producenta glede na prete‑
klo sodelovanje s Filmskim skladom, realizi‑
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rano produkcijo za kinematografsko distribu‑
cijo, gledanost in nagrade – do 5 točk,
– finančni predlog obravnavanega pro‑
jekta glede na okvirno višino razpisanih
sredstev, podane finančne elemente pro‑
jekta ter glede na sprejet poslovni načrt
Filmskega sklada za tekoče proračunsko
leto – do 10 točk.
Strokovna komisija ocenjuje merila od
1. do 5. alinee prejšnjega odstavka, Uprava
Filmskega sklada ocenjuje merilo iz 6. in 7.
alinee prejšnjega odstavka.
Uprava in strokovne komisije v skladu z
merili in kriteriji Pravilnika o merilih in krite‑
rijih za izbor projektov in programov ocenju‑
jejo samo projekte oziroma vloge:
– katerih solventnost družbe producenta
izkazuje pozitivno stanje in
– katerih predlagatelji predložijo vsa
zahtevana dokazila in verodostojne listine
v skladu z zahtevami besedila javnega na‑
tečaja ter v skladu z Splošnimi pogoji poslo‑
vanja Filmskega sklada Republike Slovenije
– javnega sklada ter ostalih splošnih aktov
Filmskega sklada in
– ki imajo zaključeno projektno doku‑
mentacijo, finančno konstrukcijo, izkazano
z verodostojno pravno in finančno doku‑
mentacijo, predpogodbami, pogodbami ter
ostalimi pisnimi in verodostojnimi dokazili.
Pogodbe, predpogodbe in ostala pisna in
verodostojna dokazila morajo izkazovati vi‑
šino vloženih sredstev.
Projekti, ki ne izpolnjujejo vseh pogo‑
jev iz prejšnjega odstavka so v postopku
vrednotenja in ocenjevanja s strani Uprave
Filmskega sklada in strokovnih komisij oce‑
njeni z 0 točkami.
Skupna ocena kriterija »tržnega poten‑
ciala projekta« predstavlja 50% maksimal‑
no dosegljivega števila točk končne ocene
projekta.
Končna ocena posameznega projekta
je sestavljena iz ocen strokovnih komisij in
ocene Uprave Filmskega sklada.
Maksimalno število dosegljivih točk je
100.
5. Obvezne priloge:
1. izpolnjeni, podpisani in ožigosani pri‑
javni obrazec oziroma v primeru prijave sa‑
mostojnega podjetnika izpolnjen in podpisan
prijavni obrazec za zbiranje predlogov za
sofinanciranje realizacije celovečernih igra‑
nih filmov, realiziranih z HD tehnologijo za
leto 2006;
2. izpolnjena, podpisana in ožigosana
izjava št. 1 oziroma v primeru prijave samo‑
stojnega podjetnika izpolnjena in podpisana
izjava št. 1 predlagatelja, da se strinja z
razpisnimi pogoji;
3. izpolnjena in podpisana izjava št. 2
soavtorjev projekta (po 105. členu Zakona
o avtorski in sorodnih pravicah), da sogla‑
šajo z navedenimi podatki, če sami niso
predlagatelji;
4. izpolnjena, podpisana in ožigosana
izjava št. 3 oziroma v primeru prijave sa‑
mostojnega podjetnika izpolnjena in pod‑
pisana izjava št. 3, da kot predlagatelj z
istim projektom ni kandidiral za proračunska
sredstva drugega sklada s področja avdiovi‑
zualnih medijev v Republiki Sloveniji in pri‑
dobil proračunskih sredstev ali ne kandidira
za proračunska sredstva drugega sklada s
področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji;
5. izpolnjena, podpisana in ožigosana
izjava št. 4 oziroma v primeru prijave samo‑
stojnega podjetnika izpolnjena in podpisana

izjava št. 4 predlagatelja o finančnem zava‑
rovanju projekta za dobro izvedbo posla v
višini 5% predračunske vrednosti projekta;
6. izpolnjena, podpisana in ožigosana
izjava št. 5 oziroma v primeru prijave sa‑
mostojnega podjetnika izpolnjena in podpi‑
sana izjava št. 5 predlagatelja o urejenosti
avtorskih pravic za kinematografsko pred‑
vajanje;
7. izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, samostojne podjetnike, zavode ozi‑
roma izpisek iz registra društev, ki ne sme
biti starejši od šestih mesecev in s katerim
se dokazuje registracija prijavitelja za opra‑
vljanje filmske in video dejavnosti;
8. izpolnjen, podpisan in ožigosan obra‑
zec št 1 oziroma v primeru prijave samostoj‑
nega podjetnika izpolnjen in podpisan obra‑
zec št. 1 – sinopsis, predstavljen z največ
25 vrsticami, ki mora biti napisan tako, da
nakazuje narativno linijo zgodbe in v celoti
razumljivo predstavlja projekt;
9. izpolnjen, podpisan in ožigosan obra‑
zec št. 2. oziroma v primeru prijave samo‑
stojnega podjetnika izpolnjen in podpisan
obrazec št. 2 – režiserjeva predstavitev stila,
strukture in vizualnih elementov filma z opi‑
som glavnih likov, ki obsega največ 3 strani
obrazca;
10. scenarij v slovenskem jeziku v 4 šti‑
rih izvodih;
11. izpolnjen, podpisan in ožigosan obra‑
zec št. 3 oziroma v primeru prijave samo‑
stojnega podjetnika izpolnjen in podpisan
obrazec št. 3 – seznam igralske zasedbe;
12. izpolnjen, podpisan in ožigosan obra‑
zec št. 4 oziroma v primeru prijave samostoj‑
nega podjetnika izpolnjen in podpisan obra‑
zec št. 4 – seznam soavtorjev in avtorjev pri‑
spevkov, kot jih opredeljuje Zakon o avtorski
in sorodnih pravicah pri igranem filmu;
13. seznam izvedbeno tehnične ekipe;
14. ocena filmsko tehničnih storitev in
uslug, podpisana in ožigosana s strani po‑
nudnika;
15. terminski plan priprav, snemanja,
post-produkcije in začetka kinematograf‑
skega prikazovanja filma;
16. izpolnjen, podpisan in ožigosan obra‑
zec št. 5 oziroma v primeru prijave samo‑
stojnega podjetnika izpolnjen in podpisan
obrazec št. 5 – zaključena finančna kon‑
strukcija filma s priloženimi dokazili o virih
financiranja, katera morajo izkazovati višino
vloženih sredstev v projekt;
17. predračun stroškov filma z navedbo
vira financiranja posamezne postavke v pre‑
dračunu stroškov filma;
18. ocena tržnega potenciala projekta
predlagatelja, podpisana in ožigosana s
strani zainteresiranega distributerja;
19. predpogodba oziroma pogodba z di‑
stributerjem filma in/ali pred-odkupne po‑
godbe s TV postajami;
20. izpolnjen, podpisan in ožigosan obra‑
zec št. 6 oziroma v primeru prijave samo‑
stojnega podjetnika izpolnjen in podpisan
obrazec št. 6 – kredibilnost predlagatelja;
21. potrdilo o solventnosti družbe, zavo‑
da, društva ali samostojnega podjetnika s
predložitvijo bančnega potrdila o solventno‑
sti družbe v preteklem letu ali letno poročilo
za zavode in ustanove, potrjeno s strani
odgovorne osebe. Potrdilo o solventnosti
ne sme biti starejše od šestih mesecev od
datuma oddaje vloge;
22. parafirana pogodba o sofinanciranju
realizacije celovečernih igranih filmov, reali‑
ziranih z HD tehnologijo za leto 2006.
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6. Izbor projektov: strokovne komisije
ocenjujejo vloge po vrstnem redu njihovega
prispetja. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo
izpolnjevali merila in kriterije besedila javne‑
ga poziva in bodo v postopku izbire ocenjeni
oziroma ovrednoteni z najmanj 75 točkami,
glede na poslovni in finančni načrt Filmske‑
ga sklada za leto 2006 in sicer po vrstnem
redu od prispetja do porabe sredstev, ob
upoštevanju višine razpisanih sredstev Film‑
skega sklada Republike Slovenije.
7. Način ocenjevanja projektov: merila in
kriteriji so ovrednoteni z točkami, določeni‑
mi v Pravilniku o merilih in kriterijih za izbor
projektov in programov Filmskega sklada
Republike Slovenije – javnega sklada. Vsa‑
ko od meril in kriterijev je določeno v razpo‑
nu točk, skupna ocena projekta je seštevek
posameznih točk v okviru posameznih krite‑
rijev ocenjevanja.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sred‑
stev
Dodeljena sredstva morajo biti porablje‑
na v letu 2006.
Javni poziv se prične z dnem objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
9. Dokumentacija javnega poziva obse‑
ga
9.1. besedilo javnega poziva;
9.2. prijavni list za zbiranje predlogov za
sofinanciranje realizacije celovečernih igra‑
nih filmov, realiziranih s HD tehnologijo za
leto 2006;
9.3. izjave številka 1 do številke 5:
– izjava številka 1,
– izjava številka 2,
– izjava številka 3,
– izjava številka 4,
– izjava številka 5.
9.4. obrazci od številke 1 do številke 6:
– obrazec št. 1,
– obrazec št. 2,
– obrazec št. 3,
– obrazec št. 4,
– obrazec št. 5,
– obrazec št. 6.
9.5. pogodba o sofinanciranju celovečer‑
nih igranih filmov, realiziranih s HD tehno‑
logijo;
9.6. Pravilnik o merilih in kriterijih za iz‑
bor projektov in programov Filmskega skla‑
da Republike Slovenije – javnega sklada.
Razpisno dokumentacijo lahko predla‑
gatelji v razpisnem roku dvignejo na sedežu
Filmskega sklada Miklošičeva 38/V, 1000
Ljubljana, v tajništvu od 10. ure do 12. ure,
vsak delovni dan od te objave naprej. Na
podlagi pisne zahteve (po pošti ali elek‑
tronski pošti) lahko Filmski sklad razpisno
dokumentacijo pošlje tudi po pošti, v tem pri‑
meru zaračuna stroške poštnine in stroške
za razpisno dokumentacijo, ki znašajo 1.500
SIT (z 20% DDV). Če se razpisna doku‑
mentacija prevzame na sedežu Filmskega
sklada, zaračuna Filmski sklad stroške za
razpisno dokumentacijo v višini 1.500 SIT
(z 20% DDV).
Dokumentacija javnega poziva se lahko
natisne tudi s spletne stran Filmskega skla‑
da http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo
tudi vsi ostali podatki, povezani z izvedbo
javnega poziva (zakonski in podzakonski
akti).
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena, podpisana in
ožigosana na ustreznem prijavnem obrazcu
iz dokumentacije javnega poziva in mora
vsebovati vse obvezne priloge, podatke in
gradivo oštevilčene in predložene v ločenih

ovitkih v zaporedju, kot je navedeno v 5. toč‑
ki (Obvezne priloge) tega javnega poziva.
Vloga mora biti poslana na naslov Film‑
ski sklad Republike Slovenije – javni sklad,
Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, z oznako
na prednji strani:« Ne odpiraj – vloga za
javni poziv za zbiranje predlogov za sofi‑
nanciranje realizacije celovečernih igranih
filmov, realiziranih s HD tehnologijo za leto
2006«. Na hrbtni strani ovitka mora biti na‑
vedba predlagatelja: naziv družbe predlaga‑
telja oziroma ime in priimek predlagatelja,
sedež, kraj in poštna številka.
Strokovne komisije bodo obravnavale
ustrezne vloge, ki morajo biti predložene
na naslov Filmskega sklada Republike Slo‑
venije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V,
1000 Ljubljana, najkasneje do posamezne‑
ga roka začetka seje strokovno programske
komisije, in sicer:
– 1. rok zasedanja 1. seje strokovnih ko‑
misij z dne 11. 4. 2006;
– 2. rok zasedanja 1. seje strokovnih ko‑
misij z dne 11. 5. 2006;
– 3. rok zasedanja 1. seje strokovnih ko‑
misij z dne 9. 6. 2006;
– 4. rok zasedanja 1. seje strokovnih ko‑
misij z dne 11. 7. 2006;
– 5. rok zasedanja 1. seje strokovnih ko‑
misij z dne 11. 8. 2006.
Filmski sklad bo po postopku odpiranja
iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne
vloge ter vloge, ki jih ni vložila upravičena
oseba.
Stranka lahko vlogo dopolnjuje ali spre‑
minja do posameznega datuma, določene‑
ga za začetek ocenjevanja in vrednotenja
vlog na strokovnih komisijah. Če stranka za
isti program ali projekt na javni poziv pošlje
več vlog, se obravnava prva vloga, ostale pa
se zavržejo, razen če jih je mogoče obrav‑
navati kot dopolnitve ali spremembe prve
vloge. Pristojna oseba bo v roku 5 dni po
odprtju nepopolne vloge pozvala predlaga‑
telja k njeni dopolnitvi v elektronski obliki na
naslov, ki ga je predlagatelj navedel v vlogi.
Predlagatelj mora v roku, določenem v po‑
zivu, predložiti dopolnjeno vlogo, pri čemer
se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je
predložena popolna vloga.
Vloga je nepopolna, kolikor ne vsebuje
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo jav‑
nega poziva in razpisna dokumentacija in ki
ni izpolnjena ali predložena v skladu s prvim
odstavkom te točke.
Če bo dopolnjena vloga predložena na
Filmski sklad po datumu, ki je določen za
sejo strokovnih komisij, bo vloga obravnava‑
na na naslednjem roku, določenem za sejo
strokovnih komisij.
Vloge in dopolnitve vlog, ki bodo prispe‑
le na Filmski sklad po zaključku javnega
poziva, se bodo štele za prepozne in bodo
zavržene s sklepom.
Vloga je vložena od upravičene osebe,
kolikor predlagatelj izpolnjuje v javnem po‑
zivu določene pogoje.
Vloge bodo strokovne komisije obravna‑
vale po vrstnem redu prispetja do porabe
sredstev oziroma do zaključka javnega po‑
ziva z dne 11. 8. 2006.
11. Sklenitev pogodb: Filmski sklad bo z
izbranimi predlagatelji na tem javnem pozi‑
vu sklenil pogodbe. Izbrani predlagatelji se
morajo odzvati na poziv Filmskega sklada k
podpisu pogodbe. Kolikor izbrani predlaga‑
telj v roku 15 dni po prejemu poziva ne vrne
podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil
od zahteve za sofinanciranje.

Št.

26 / 10. 3. 2006 /

Stran

1895

12. Pristojni delavec za dajanje informa‑
cij in pojasnil: Saša Suša, tel. 01/23-43-206,
elektronski naslov: sasa.susa@film-sklad.si,
vsak delovnik med 10. in 12. uro.
13. Vpogled v razpisno dokumentaci‑
jo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo
v razpisno dokumentacijo na sedežu Film‑
skega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan med 12. in 14. uro.
14. Trajanje javnega poziva in obvešča‑
nje predlagateljev.
Javni poziv traja do dne 11. 8. 2006. Ko‑
likor so sredstva, namenjena sofinanciranju
celovečernih igranih filmov, realiziranih s HD
tehnologijo za leto 2006, porabljena pred
potekom roka iz prejšnjega stavka te točke,
se postopek javnega poziva zaključi z dnem
porabe sredstev.
O izboru bodo predlagatelji obveščeni
z odločbo.
Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad
Ob-6865/06
Na podlagi 5. člena Zakona o Filmskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 17/94 in 59/01), 15. člena Sklepa o usta‑
novitvi Filmskega sklada Republike Slove‑
nije – javnega sklada (Uradni list RS, št.
96/00 in 85/02), Splošnih pogojev poslova‑
nja Filmskega sklada Republike Slovenije
– javnega sklada (Uradni list RS, št. 69/03
in 16/04) in 101. člena v zvezi z 107. členom
Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ter 5.
člena Pravilnika o izvedbi javnega razpisa
in javnega poziva (Uradni list RS, št. 93/05),
Filmski sklad Republike Slovenije – javni
sklad, objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
razvoja projektov (igranih, animiranih in
dokumentarnih filmov) za leto 2006
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošiče‑
va 38/V, 1000 Ljubljana.
1. Predmet javnega poziva: predmet
javnega poziva je zbiranje predlogov za
sofinanciranje razvoja projektov (igranih,
animiranih in dokumentarnih filmov) za leto
2006.
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev:
40,000.000 SIT.
3. Pogoji za sodelovanje v postopku jav‑
nega poziva:
3.1. Za sredstva Filmskega sklada Re‑
publike Slovenije – javnega sklada (v nada‑
ljevanju: Filmski sklad) se lahko potegujejo
pravne osebe in fizične osebe – samostojni
podjetniki, ki so v Republiki Sloveniji regi‑
strirane za opravljanje dejavnosti s področja
filmske in video (v nadaljevanju: predlaga‑
telj) dejavnosti v skladu z določili Splošnih
pogojev poslovanja Filmskega sklada Re‑
publike Slovenije – javnega sklada.
3.2. Predlagatelj lahko kandidira samo
s projektom, ki ni namenjen marketingu in
ekonomski propagandi.
3.3. Predlagatelj ne sme kandidirati s
projekti očitno pornografske narave, s pro‑
jekti, ki zagovarjajo nasilje ali tistimi projekti,
ki odkrito žalijo človeško dostojanstvo.
3.4. Predlagatelj, ki je z istim projektom
kandidiral za proračunska sredstva in prido‑
bil proračunska sredstva drugega sklada s
področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji ali kandidira za proračunska sred‑
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stva drugega sklada s področja avdiovizu‑
alnih medijev v Republiki Sloveniji, se ne
more z istim projektom potegovati na tem
javnem pozivu Filmskega sklada.
3.5. V postopku za zbiranje predlogov
za sofinanciranje projektov lahko kandidira
in pridobi sredstva predlagatelj, ki je izpolnil
vse zapadle pogodbene in finančne obve‑
znosti do Filmskega sklada.
3.6. Predlagatelj je dolžan predložiti do‑
kumentacijo in priloge v slovenskem jeziku.
3.7. Predlagatelj lahko prijavi en in isti
projekt v času trajanja javnega poziva samo
enkrat in največ tri različne projekte v času
trajanja javnega poziva.
4. Merila in kriteriji:
Pri izboru projektov bo Filmski sklad upo‑
števal merila in kriterije določene s Pravilni‑
kom o merilih in kriterijih za izbor programov
in projektov Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada.
4.1. Kriteriji in merila za izbor
Pri izboru projektov iz programskega
sklopa »razvoj projektov« strokovne komi‑
sije in Uprava Filmskega sklada na podla‑
gi Pravilnika o merilih in kriterijih za izbor
projektov in programov Filmskega sklada
Republike Slovenije – javnega sklada, oce‑
njujejo »umetniški oziroma kulturni potencial
projekta« ter »tržni potencial projekta«.
Pri oceni kriterija »umetniški oziroma kul‑
turni potencial projekta« SPK za scenaristi‑
ko in Uprava Filmskega sklada upoštevajo
naslednja merila:
– tematska univerzalnost in vsebinska
izvirnost – do 20 točk,
– avtorski potencial – do 15 točk,
– potencial izvedbe glede na udeležbo so‑
avtorjev in avtorjev prispevkov – do 15 točk,
– kratkoročni in dolgoročni poslovni ci‑
lji na podlagi poslovnega in programskega
načrta Filmskega sklada za tekoče prora‑
čunsko leto, z namenom zagotavljanja pro‑
gramske raznolikosti ter vzpodbujanja ra‑
zvoja filmskega ustvarjanja – do 10 točk.
SPK za scenaristiko ocenjuje merila od
1. do 3. alinee prejšnjega odstavka, Uprava
Filmskega sklada pa ocenjuje merilo iz 4.
alinee prejšnjega odstavka.
Skupna ocena kriterija »umetniški oziro‑
ma kulturni potencial projekta« predstavlja
60% maksimalno dosegljivega števila točk
končne ocene projekta.
Pri oceni kriterija »tržni potencial projek‑
ta« ocenjuje strokovna komisija in Uprava
Filmskega sklada naslednja merila:
– produkcijsko-izvedbeni potencial – do
10 točk,
– tržni potencial glede na izkazani tržni
interes in kredibilnost distributerja in prodaj‑
nih agentov (pismo o nameri, predodkupne
pogodbe, itd.) – do 10 točk,
– predlog finančne konstrukcije realizaci‑
je projekta s predračunom projekta po virih
financiranja – do 10 točk,
– kredibilnost producenta glede na prete‑
klo sodelovanje s Filmskim skladom, realizi‑
rano produkcijo za kinematografsko distribu‑
cijo, gledanost in nagrade – do 10 točk.
Strokovna komisija ocenjuje merila iz 1.,
2., 3. alinee prejšnjega odstavka, Uprava
Filmskega sklada ocenjuje merilo iz 4. ali‑
nee prejšnjega odstavka.
Strokovne komisije ocenjujejo v skladu
z merili in kriteriji samo tiste projekte, ka‑
terih solventnost družbe izkazuje pozitivno
stanje.
Skupna ocena kriterija »tržni potencial
projekta« predstavlja 40% maksimalnega
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dosegljivega števila točk končne ocene
projekta.
Končna ocena posameznega projekta
iz programskega sklopa »razvoj projektov«
je sestavljena iz ocen strokovnih komisij in
ocene Uprave Filmskega sklada.
Maksimalno število dosegljivih točk je
100.
5. Obvezne priloge:
1. izpolnjeni, podpisani in ožigosani pri‑
javni obrazec oziroma v primeru prijave sa‑
mostojnega podjetnika izpolnjen in podpi‑
san prijavni obrazec za zbiranje predlogov
za sofinanciranje razvoja projektov (igranih,
animiranih in dokumentarnih filmov) za leto
2006;
2. izpolnjena, podpisana in ožigosana
izjava št. 1 prijavitelja oziroma v primeru
prijave samostojnega podjetnika izpolnjena
in podpisana izjava št. 1 predlagatelja, da se
strinja z razpisnimi pogoji;
3. izpolnjena in podpisana izjava št. 2 so‑
avtorjev (po 105. členu Zakona o avtorski in
sorodnih pravicah), da soglašajo z navede‑
nimi podatki, če sami niso predlagatelj;
4. izpolnjena, podpisana in ožigosana iz‑
java št. 3 oziroma v primeru prijave samostoj‑
nega podjetnika izpolnjena in podpisana izja‑
va št. 3, da kot predlagatelj z istim projektom
ni kandidiral za proračunska sredstva druge‑
ga sklada s področja avdiovizualnih medijev
v Republiki Sloveniji in pridobil proračunskih
sredstev ali ne kandidira za proračunska
sredstva drugega sklada s področja avdiovi‑
zualnih medijev v Republiki Sloveniji;
5. izpolnjena, podpisana in ožigosana
izjava št. 4 oziroma v primeru prijave samo‑
stojnega podjetnika, izpolnjena in podpisana
izjava št. 4 o urejenosti avtorskih pravic za
kinematografsko predvajanje;
6. izpisek iz sodnega registra oziroma
registra društev, ki ne sme biti starejši od
šestih mesecev in s katerim se dokazuje
registracija predlagatelja za opravljanje film‑
ske in video dejavnosti;
7. izpolnjen, podpisan in ožigosan obra‑
zec št. 1 oziroma v primeru prijave samo‑
stojnega podjetnika izpolnjen in podpisan
obrazec št. 1 – sinopsis, predstavljen z naj‑
več 25 vrsticami, ki mora biti napisan tako,
da nakazuje narativno linijo zgodbe in v ce‑
loti razumljivo predstavlja projekt;
8. scenarij v slovenskem jeziku v 4 iz‑
vodih, kolikor predlagatelj kandidira za sofi‑
nanciranje razvoja projekta igranega filma;
9. story board v 4 izvodih, kolikor predla‑
gatelj kandidira za razvoj projekta animira‑
nega filma;
10. izpolnjen, podpisan in ožigosan obra‑
zec št. 2 oziroma v primeru prijave samo‑
stojnega podjetnika izpolnjen in podpisan
obrazec št. 2 – treatment oziroma vsebinsko
tematska razdelava projekta, napisana na
največ 3 straneh obrazca;
11. izpolnjen, podpisan in ožigosan obra‑
zec št. 3 oziroma v primeru prijave fizične
osebe izpolnjen in podpisan obrazec št. 3
– finančna konstrukcija projekta s priloženi‑
mi dokazili o virih financiranja, iz katerih je
razvidna višina vloženih sredstev;
12. izpolnjen, podpisan in ožigosan obra‑
zec št. 4 oziroma v primeru prijave fizične
osebe izpolnjen in podpisan obrazec št. 4
– finančna konstrukcija razvoja projekta s
priloženimi dokazili o virih financiranja, iz
katerih je razvidna višina vloženih sredstev
v razvoj projekta;
13. predračun stroškov projekta z naved‑
bo predvidenega vira financiranja po posa‑

meznih postavkah v predračunu stroškov
projekta;
14. predračun stroškov razvoja projekta
z navedbo vira financiranja po posameznih
postavkah v predračunu stroškov projekta;
15. pisma o nameri in/ali pred-odkupne
pogodbe, podpisane in ožisogane s strani
distributerja in/ali TV postaj;
16. izpolnjen, podpisan in ožigosan obra‑
zec št. 5 oziroma v primeru prijave samo‑
stojnega podjetnika izpolnjen in podpisan
obrazec št. 5 – seznam soavtorjev in avtor‑
jev prispevkov, kot jih opredeljuje Zakona o
avtorski in sorodnih pravicah;
17. izpolnjen, podpisan in ožigosan obra‑
zec št. 6 oziroma v primeru prijave fizične
osebe izpolnjen in podpisan obrazec št. 6
– kredibilnost predlagatelja;
18. potrdilo o solventnosti družbe, zavo‑
da, društva ali samostojnega podjetnika s
predložitvijo bančnega potrdila o solventno‑
sti družbe v preteklem letu ali letno poročilo
preteklega leta za zavode in ustanove, po‑
trjeno s strani odgovorne osebe. Potrdilo o
solventnosti ne sme biti starejše od šestih
mesecev od datuma oddaje vloge;
19. parafirana pogodba za sofinanciranje
razvoja projektov (igranih, animiranih in do‑
kumentarnih filmov) za leto 2006.
6. Izbor projektov:
Strokovne komisije ocenjujejo vloge po
vrstnem redu njihovega prispetja. Izbrani
bodo tisti projekti, ki bodo izpolnjevali merila
in kriterije besedila javnega poziva ter bodo
v postopku izbire ocenjeni oziroma ovredno‑
teni z najmanj 65 točkami ob upoštevanju
višino razpisanih sredstev glede na poslovni
in finančni načrt Filmskega sklada za leto
2006, in sicer po vrstnem redu od prispetja
do porabe sredstev, v višini:
– kratki in srednjemetražni (igrani, doku‑
mentarni in animirani) filmi: od 500.000 SIT
do 750.000 SIT,
– celovečerni dokumentarni filmi: od
750.000 SIT do 1,000.000 SIT,
– celovečerni igrani in animirani filmi: od
1,000.000 SIT do 2,000.000 SIT.
7. Način ocenjevanja projektov: merila in
kriteriji so ovrednoteni z točkami, določeni‑
mi v Pravilniku o merilih in kriterijih za izbor
programov in projektov Filmskega sklada
Republike Slovenije – javnega sklada. Vsa‑
ko od meril in kriterijev je določeno v razpo‑
nu točk, skupna ocena projekta je seštevek
posameznih točk v okviru posameznih krite‑
rijev ocenjevanja.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sred‑
stev:
Dodeljena sredstva morajo biti porablje‑
na v letu 2006.
Javni poziv se prične z dnem objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
9. Dokumentacija javnega poziva obse‑
ga:
9.1. besedilo javnega poziva;
9.2. prijavni list za zbiranje predlogov
za sofinanciranje razvoja projektov (igranih,
dokumentarnih in animiranih filmov) za leto
2006;
9.3. izjave številka 1 do številka 4:
– izjava številka 1,
– izjava številka 2,
– izjava številka 3,
– izjava številka 4.
9.4. obrazci od številke 1 do številke 6:
– obrazec št. 1,
– obrazec št. 2,
– obrazec št. 3,
– obrazec št. 4,
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– obrazec št. 5,
– obrazec št. 6.
9.5. pogodba o sofinanciranju razvoja
projektov (igranih, dokumentarnih in animi‑
ranih filmov) za leto 2006;
9.6. Pravilnik o merilih in kriterijih za iz‑
bor projektov in programov Filmskega skla‑
da Republike Slovenije – javnega sklada.
Razpisno dokumentacijo lahko predla‑
gatelji v razpisnem roku dvignejo na sedežu
Filmskega sklada Miklošičeva 38/V, 1000
Ljubljana v tajništvu od 10. uri do 12 uri,
vsak delovni dan od te objave naprej. Na
podlagi pisne zahteve (po pošti ali elek‑
tronski pošti) lahko Filmski sklad razpisno
dokumentacijo pošlje tudi po pošti, v tem pri‑
meru zaračuna stroške poštnine in stroške
za razpisno dokumentacijo, ki znašajo 1.500
SIT (z 20% DDV). Če se razpisna doku‑
mentacija prevzame na sedežu Filmskega
sklada, zaračuna Filmski sklad stroške za
razpisno dokumentacijo v višini 1.500 SIT
(z 20% DDV).
Dokumentacija javnega poziva se lahko
natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada
http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi
vsi ostali podatki, povezani z izvedbo javne‑
ga poziva (zakonski in podzakonski akti).
10. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena, podpisana in
ožigosana na ustreznem prijavnem obrazcu
iz dokumentacije javnega poziva in mora
vsebovati vse obvezne priloge, podatke in
gradivo oštevilčene in predložene v ločenih
ovitkih v zaporedju, kot je navedeno v 5. toč‑
ki (Obvezne priloge) tega javnega poziva.
Vloga mora biti poslana na naslov Film‑
ski sklad Republike Slovenije – javni sklad,
Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, z oznako
na prednji strani:« Ne odpiraj – vloga za
javni poziv za zbiranje predlogov za sofinan‑
ciranje razvoja projektov (igranih, dokumen‑
tarnih in animiranih filmov) za leto 2006«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
predlagatelja: naziv družbe predlagatelja
oziroma ime in priimek predlagatelja, sedež,
kraj in poštna številka.
Strokovne komisije bodo obravnavale
ustrezne vloge, ki morajo biti predložene na
naslov Filmskega sklada Republike Sloveni‑
je – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000
Ljubljana, najkasneje do posameznega roka
začetka seje Strokovno programske komisi‑
je, in sicer:
– 1. rok zasedanja 1. seje strokovnih ko‑
misij z dne 11. 4. 2006,
– 2. rok zasedanja 1. seje strokovnih ko‑
misij z dne 11. 5. 2006,
– 3. rok zasedanja 1. seje strokovnih ko‑
misij z dne 9. 6. 2006,
– 4. rok zasedanja 1. seje strokovnih ko‑
misij z dne 11. 7. 2006,
– 5. rok zasedanja 1. seje strokovnih ko‑
misij z dne 11. 8. 2006.
Filmski sklad bo po postopku odpiranja iz
nadaljnjega postopka izločil vse prepozne in
vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba.
Stranka lahko vlogo dopolnjuje ali spre‑
minja do posameznega datuma, določene‑
ga za začetek ocenjevanja in vrednotenje
vlog na strokovnih komisijah. Če stranka za
isti program ali projekt na javni poziv pošlje
več vlog, se obravnava prva vloga, ostale pa
se zavržejo, razen če jih je mogoče obrav‑
navati kot dopolnitve ali spremembe prve
vloge. Pristojna oseba bo v roku 5 dni po
odprtju nepopolne vloge pozvala predlaga‑
telja k njeni dopolnitvi v elektronski obliki na
naslov, ki ga je predlagatelj navedel v vlogi.

Predlagatelj mora v roku, določenem v po‑
zivu, predložiti dopolnjeno vlogo, pri čemer
se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je
predložena popolna vloga.
Vloga je nepopolna, kolikor ne vsebuje
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo jav‑
nega poziva in razpisna dokumentacija in ki
ni izpolnjena ali predložena v skladu s prvim
odstavkom te točke.
Če bo dopolnjena vloga predložena na
Filmski sklad po datumu, ki je določen za
sejo strokovnih komisij, bo vloga obravnava‑
na na naslednjem roku, določenem za sejo
strokovno programske komisije.
Vloge in dopolnitve vlog, ki bodo prispe‑
le na Filmski sklad po zaključku javnega
poziva, se bodo štele za prepozne in bodo
zavržene s sklepom.
Vloga je vložena od upravičene osebe,
kolikor predlagatelj izpolnjuje v javnem po‑
zivu določene pogoje.
Vloge bodo strokovne komisije obravna‑
vale po vrstnem redu prispetja do porabe
sredstev oziroma do zaključka javnega po‑
ziva z dne 11. 8. 2006.
11. Sklenitev pogodb: Filmski sklad bo z
izbranimi predlagatelji na tem javnem pozi‑
vu sklenil pogodbe. Izbrani predlagatelji se
morajo odzvati na poziv Filmskega sklada k
podpisu pogodbe. Kolikor izbrani predlaga‑
telj v roku 15 dni po prejemu poziva ne vrne
podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil
od zahteve za sofinanciranje.
12. Pristojni delavec za dajanje informa‑
cij in pojasnil: Saša Suša, tel. 01/234-32-06,
elektronski naslov: sasa.susa@film-sklad.si,
vsak delovnik med 10. in 12. uro.
13. Vpogled v razpisno dokumentaci‑
jo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo
v razpisno dokumentacijo na sedežu Film‑
skega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan med 12. in 14. uro.
14. Trajanje javnega poziva in obvešča‑
nje predlagateljev:
Javni poziv traja do dne 11. 8. 2006. Ko‑
likor so sredstva, namenjena sofinanciranju
razvoja projektov (igranih, animiranih in do‑
kumentarnih filmov) za leto 2006, porabljena
pred potekom roka iz prejšnjega stavka te
točke, se postopek javnega poziva zaključi
z dnem porabe sredstev.
O izboru bodo predlagatelji obveščeni
z odločbo.
Filmski Sklad Republike Slovenije
– javni sklad
Ob-6866/06
Na podlagi 5. člena Zakona o Filmskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 17/94 in 59/01), 15. člena Sklepa o usta‑
novitvi Filmskega sklada Republike Slovenije
– javnega sklada (Uradni list RS, št. 96/00 in
85/02), Splošnih pogojev poslovanja Film‑
skega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada (Uradni list RS, št. 69/03 in 16/04) in
101. člena v zvezi z 107. členom Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 96/02) ter 5. člena Pravilni‑
ka o izvedbi javnega razpisa in javnega pozi‑
va (Uradni list RS, št. 93/2005), Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
razvoja sinopsisov (igranih, animiranih
in dokumentarnih filmov) za leto 2006
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošiče‑
va 38/V, 1000 Ljubljana.
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1. Predmet javnega poziva: predmet
javnega poziva je zbiranje predlogov za
sofinanciranje razvoja sinopsisov (igranih,
animiranih in dokumentarnih filmov) za leto
2006.
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev:
12,500.000 SIT.
3. Pogoji za sodelovanje v postopku jav‑
nega poziva:
3.1. Za sredstva Filmskega sklada Re‑
publike Slovenije – javnega sklada (v nada‑
ljevanju: Filmski sklad) se lahko potegujejo
pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so
v Republiki Sloveniji registrirane za opravlja‑
nje dejavnosti s področja filmske in video
dejavnosti ter fizična oseba, ki je slovenski
soavtor – pisec scenarija, s stalnim prebiva‑
liščem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju:
predlagatelj) s projektom, ki bo izdelan v
slovenskem jeziku.
3.2. Predlagatelj lahko kandidira samo
s projektom, ki ni namenjen marketingu in
ekonomski propagandi.
3.3. Predlagatelj ne sme kandidirati s
projekti očitno pornografske narave in s pro‑
jekti, ki zagovarjajo nasilje ali tistimi projekti,
ki odkrito žalijo človeško dostojanstvo.
3.4. Predlagatelj, ki je z istim projektom
kandidiral za proračunska sredstva in prido‑
bil proračunska sredstva drugega sklada s
področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji ali kandidira za proračunska sred‑
stva drugega sklada s področja avdiovizu‑
alnih medijev v Republiki Sloveniji, se ne
more z istim projektom potegovati na tem
javnem pozivu Filmskega sklada.
3.5. V postopku za zbiranje predlogov
za sofinanciranje projektov lahko kandidira
in pridobi sredstva predlagatelj, ki je izpolnil
vse zapadle pogodbene in finančne obve‑
znosti do Filmskega sklada.
3.6. Predlagatelj je dolžan predložiti do‑
kumentacijo in priloge v slovenskem jeziku
in v angleškem jeziku, kjer je to določeno v
besedilu javnega poziva.
3.7. Predlagatelj lahko prijavi en in isti
projekt v času trajanja javnega poziva samo
enkrat in največ tri različne projekte v času
trajanja javnega poziva.
4. Merila in kriteriji:
Pri izboru projektov bo Filmski sklad upo‑
števal merila in kriterije določene s Pravilni‑
kom o merilih in kriterijih za izbor programov
in projektov Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada.
4.1. Kriteriji in merila za izbor
Pri izboru projektov iz programskega
sklopa »razvoj sinopsisov« za igrane, animi‑
rane in dokumentarne filme SPK za scenari‑
stiko ocenjuje potencial sinopsisa, oddane‑
ga v obsegu 25 vrstic in vsebinsko-tematske
razdelave (treatement) na največ 3 straneh
ter pri tem upošteva naslednje kriterije:
– tematska univerzalnost in vsebinska
izvirnost – do 30 točk,
– kreativni potencial – do 20 točk,
– aktualnost – do 25 točk,
– potencial filmičnosti – do 25 točk.
Sinopsis, na podlagi katerega SPK za
scenaristiko ocenjuje projekt, mora biti napi‑
san tako, da nakazuje narativno linijo zgod‑
be in v celoti razumljivo predstavlja projekt.
Maksimalno število dosegljivih točk je
100.
5. Obvezne priloge:
Obvezne priloge:
1. izpolnjeni, podpisani in ožigosani pri‑
javni obrazec oziroma v primeru prijave fizič‑
ne osebe – soavtorja ali samostojnega pod‑
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jetnika izpolnjeni in podpisani prijavni obra‑
zec za razvoj sinopsisov (igranih, animiranih
in dokumentarnih filmov) za leto 2006;
2. izpolnjena, podpisana in ožigosana iz‑
java št. 1 oziroma v primeru prijave fizične
osebe – soavtorja ali samostojnega podje‑
tnika izpolnjena in podpisana izjava št. 1
predlagatelja, da se strinja z razpisnimi po‑
goji oziroma v primeru prijave fizične osebe
izpolnjena in podpisana izjava št. 1;
3. izpolnjena in podpisana izjava št. 2
soavtorja – scenarista/ov (po 105. členu
Zakona o avtorski in sorodnih pravicah) in
avtorja literarne predlage (kolikor je sinopsis
napisan na podlagi že obstoječega literarne‑
ga dela), da soglaša z navedenimi podatki,
če sam ni predlagatelj;
4. izpolnjena, podpisana in ožigosana
izjava št. 3 oziroma v primeru prijave fi‑
zične osebe – soavtorja ali samostojnega
podjetnika izpolnjena in podpisana izjava
št. 3, da kot predlagatelj z istim projektom ni
kandidiral za proračunska sredstva drugega
sklada s področja avdiovizualnih medijev v
Republiki Sloveniji in pridobil proračunskih
sredstev ali ne kandidira za proračunska
sredstva drugega sklada s področja avdiovi‑
zualnih medijev v Republiki Sloveniji;
5. izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe in samostojne podjetnike ali registra
ustanov, ki ne sme biti starejše od šestih
mesecev in s katerim se dokazuje registraci‑
ja prijavitelja za opravljanje filmske in video
dejavnosti; v primeru prijave fizične osebe,
mora le-ta predložiti potrdilo o stalnem pre‑
bivališču, ki ne sme biti starejše od šestih
mesecev;
6. izpolnjen, podpisan iz ožigosan obra‑
zec št. 1 oziroma v primeru prijave fizične
osebe – soavtorja ali samostojnega pod‑
jetnika izpolnjen in podpisan obrazec št. 1
– sinopsis, predstavljen z največ 25 vrstica‑
mi, ki mora biti napisan tako, da nakazuje
narativno linijo zgodbe in v celoti razumljivo
predstavlja projekt;
7. izpolnjen, podpisan iz ožigosan obra‑
zec št. 2 oziroma v primeru prijave fizične
osebe – soavtorja ali samostojnega pod‑
jetnika izpolnjen in podpisan obrazec št. 2
– treatment oziroma vsebinsko tematska
razdelava projekta, napisana na največ na
največ 3 straneh;
8. parafirana pogodba.
6. Izbor projektov:
Strokovne komisije ocenjujejo vloge po
vrstnem redu njihovega prispetja. Izbrani
bodo tisti projekti, ki bodo izpolnjevali merila
in kriterije besedila javnega poziva in bodo
postopku izbire ocenjeni oziroma ovredno‑
teni z najmanj 60 točkami, ob upoštevanju
višine razpisanih sredstev, in sicer po vr‑
stnem redu od prispetja do porabe sredstev,
v naslednji višini:
– 200.000 SIT za kratke in srednjeme‑
tražne filme (igrane, animirane, dokumen‑
tarne),
– 500.000 SIT za celovečerne filme (igra‑
ne, animirane dokumentarne).
7. Način ocenjevanja projektov: merila in
kriteriji so ovrednoteni z točkami, določeni‑
mi v Pravilniku o merilih in kriterijih za izbor
programov in projektov Filmskega sklada
Republike Slovenije – javnega sklada. Vsa‑
ko od meril in kriterijev je določeno v razpo‑
nu točk, skupna ocena projekta je seštevek
posameznih točk v okviru posameznih krite‑
rijev ocenjevanja.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sred‑
stev:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dodeljena sredstva morajo biti porablje‑
na v letu 2006.
Javni poziv se prične z dnem objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
9. Dokumentacija javnega poziva obse‑
ga
9.1. besedilo javnega poziva;
9.2. prijavni list za zbiranje predlogov za
sofinanciranje razvoja sinopsisov (igranih,
animiranih in dokumentarnih filmov) za leto
2006;
9.3. izjave številka 1 do številka 3:
– izjava številka 1,
– izjava številka 2,
– izjava številka 3.
9.4. obrazci številka 1 in 2:
– obrazec št. 1,
– obrazec št. 2.
9.5. pogodba sofinanciranju razvoja si‑
nopsisov (igranih, animiranih in dokumen‑
tarnih filmov) za leto 2006;
9.6. Pravilnik o merilih in kriterijih za iz‑
bor projektov in programov Filmskega skla‑
da Republike Slovenije – javnega sklada.
Razpisno dokumentacijo lahko predla‑
gatelji v razpisnem roku dvignejo na sedežu
Filmskega sklada Miklošičeva 38/V, 1000
Ljubljana v tajništvu od 10. do 12. ure, vsak
delovni dan od te objave naprej. Na pod‑
lagi pisne zahteve (po pošti ali elektronski
pošti) lahko Filmski sklad razpisno doku‑
mentacijo pošlje tudi po pošti, v tem prime‑
ru zaračuna stroške poštnine in stroške za
razpisno dokumentacijo, ki znašajo 1.500
SIT (z 20% DDV). Če se razpisna doku‑
mentacija prevzame na sedežu Filmskega
sklada, zaračuna Filmski sklad stroške za
razpisno dokumentacijo v višini 1.500 SIT
(z 20% DDV).
Dokumentacija javnega poziva se lahko
natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada
http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi
vsi ostali podatki, povezani z izvedbo javne‑
ga poziva (zakonski in podzakonski akti).
10. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena, podpisana in
ožigosana na ustreznem prijavnem obrazcu
iz dokumentacije javnega poziva in mora
vsebovati vse obvezne priloge, podatke in
gradivo oštevilčene in predložene v ločenih
ovitkih v zaporedju, kot je navedeno v 5. toč‑
ki (Obvezne priloge) tega javnega poziva.
Vloga mora biti poslana na naslov Film‑
ski sklad Republike Slovenije – javni sklad,
Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, z oznako
na prednji strani:« Ne odpiraj – vloga za
javni poziv za zbiranje predlogov za sofinan‑
ciranje razvoja sinopsisov za leto 2006«. Na
hrbtni strani ovitka mora biti navedba pre‑
dlagatelja: naziv družbe, sedež družbe, kraj
in pošta, oziroma ime in priimek ter naslov
predlagatelja.
Strokovne komisije bodo obravnavale
ustrezne vloge, ki morajo biti predložene na
naslov Filmskega sklada Republike Sloveni‑
je – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000
Ljubljana, najkasneje do posameznega roka
začetka seje Strokovno programske komisi‑
je, in sicer:
– 1. rok zasedanja 1. seje strokovno pro‑
gramske komisije z dne 11. 4. 2006,
– 2. rok zasedanja 1. seje strokovno pro‑
gramske komisije z dne 11. 5. 2006,
– 3. rok zasedanja1. seje strokovno pro‑
gramske komisije z dne 9. 6. 2006,
– 4. rok zasedanja 1. seje strokovno pro‑
gramske komisije z dne 11. 7. 2006.
Filmski sklad bo po postopku odpiranja
iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne

vloge ter vloge, ki jih ni vložila upravičena
oseba.
Stranka lahko vlogo dopolnjuje ali spre‑
minja do posameznega datuma, določene‑
ga za začetek ocenjevanja in vrednotenje
vlog na strokovnih komisijah. Če stranka za
isti program ali projekt na javni poziv pošlje
več vlog, se obravnava prva vloga, ostale pa
se zavržejo, razen če jih je mogoče obrav‑
navati kot dopolnitve ali spremembe prve
vloge. Pristojna oseba bo v roku 5 dni po
odprtju nepopolne vloge pozvala predlaga‑
telja k njeni dopolnitvi v elektronski obliki na
naslov, ki ga je predlagatelj navedel v vlogi.
Predlagatelj mora v roku, določenem v po‑
zivu, predložiti dopolnjeno vlogo, pri čemer
se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je
predložena popolna vloga.
Vloga je nepopolna, kolikor ne vsebuje
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo jav‑
nega poziva in razpisna dokumentacija in
ki ni izpolnjena v skladu s prvim odstavkom
te točke.
Če bo dopolnjena vloga prispela na Film‑
ski sklad po posameznem roku, ki je do‑
ločen za sejo strokovnih komisij, bo vloga
obravnavana na naslednjem roku, določe‑
nem za sejo strokovnih komisij.
Vloge in dopolnitve vlog, ki bodo prispe‑
le na Filmski sklad po zaključku javnega
poziva, se bodo štele za prepozne in bodo
zavržene s sklepom.
Vloga je vložena od upravičene osebe,
kolikor predlagatelj izpolnjuje v javnem po‑
zivu določene pogoje.
Vloge bodo strokovne komisije obravna‑
vale po vrstnem redu prispetja do porabe
sredstev oziroma do zaključka javnega po‑
ziva z dne 11. 7. 2006.
11. Sklenitev pogodb: filmski sklad bo z
izbranimi predlagatelji na tem javnem pozi‑
vu sklenil pogodbe. Izbrani predlagatelji se
morajo odzvati na poziv Filmskega sklada k
podpisu pogodbe. Kolikor izbrani predlaga‑
telj v roku 15 dni po prejemu poziva ne vrne
podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil
od zahteve za sofinanciranje.
12. Pristojni delavec za dajanje informa‑
cij in pojasnil: Saša Suša, tel. 01/234-3 2-06,
elektronski naslov: sasa.susa@film-sklad.si,
vsak delovnik med 10. in 12. uro.
13. Vpogled v razpisno dokumentaci‑
jo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo
v razpisno dokumentacijo na sedežu Film‑
skega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan med 12. in 14. uro.
14. Trajanje javnega poziva in obvešča‑
nje predlagateljev:
Javni poziv traja do dne 11. 7. 2006. Ko‑
likor so sredstva, namenjena sofinancira‑
nju razvoja sinopsisov (igranih, animiranih
in dokumentarnih filmov) za leto 2006, po‑
rabljena pred potekom roka iz prejšnjega
stavka te točke, se postopek javnega poziva
zaključi z dnem porabe sredstev.
O izboru bodo predlagatelji obveščeni
z odločbo.
Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad
Ob-6867/06
Na podlagi 5. člena Zakona o Filmskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 17/94 in 59/01), 15. člena Sklepa o usta‑
novitvi Filmskega sklada Republike Slove‑
nije – javnega sklada (Uradni list RS, št.
96/00 in 85/02), Splošnih pogojev poslova‑
nja Filmskega sklada Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– javnega sklada (Uradni list RS, št. 69/03
in 16/04) in 101. člena v zvezi z 107. členom
Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ter 5.
člena Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in
javnega poziva (Uradni list RS, št. 93/2005),
Filmski sklad Republike Slovenije – javni
sklad, objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
realizacije celovečernih filmov (igranih
in dokumentarnih) s temo Slovenija
in Evropa v polpretekli zgodovini in
sedanjosti za leto 2006
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošiče‑
va 38/V, 1000 Ljubljana
1. Predmet javnega poziva: predmet jav‑
nega poziva je zbiranje predlogov za so‑
financiranje realizacije celovečernih filmov
(igranih in dokumentarnih) s temo Slovenija
in Evropa v polpretekli zgodovini in sedanjo‑
sti za leto 2006.
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev:
140,000.000 SIT.
3. Pogoji za sodelovanje v postopku jav‑
nega poziva:
3.1. Za sredstva Filmskega sklada Re‑
publike Slovenije – javnega sklada (v nada‑
ljevanju: Filmski sklad) se lahko potegujejo
pravne osebe in fizične osebe – samostojni
podjetniki, ki so v Republiki Sloveniji regi‑
strirane za opravljanje dejavnosti s področja
filmske in video (v nadaljevanju: predlaga‑
telj) dejavnosti v skladu z določili Splošnih
pogojev poslovanja Filmskega sklada Re‑
publike Slovenije – javnega sklada.
3.2. Predlagatelj lahko kandidira samo
s projektom, ki ni namenjen marketingu in
ekonomski propagandi.
3.3. Predlagatelj ne sme kandidirati s
projekti očitno pornografske narave, s pro‑
jekti, ki zagovarjajo nasilje ali tistimi projekti,
ki odkrito žalijo človeško dostojanstvo.
3.4. Predlagatelj, ki je z istim projektom
kandidiral za proračunska sredstva in prido‑
bil proračunska sredstva drugega sklada s
področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji ali kandidira za proračunska sred‑
stva drugega sklada s področja avdiovizu‑
alnih medijev v Republiki Sloveniji, se ne
more z istim projektom potegovati na tem
javnem pozivu Filmskega sklada.
3.5. V postopku za zbiranje predlogov
za sofinanciranje projektov lahko kandidira
in pridobi sredstva predlagatelj, ki je izpolnil
vse zapadle pogodbene in finančne obve‑
znosti do Filmskega sklada.
3.6. Predlagatelj lahko kandidira s pro‑
jektom, ki obravnava temo Slovenija in Evro‑
pa v polpretekli zgodovini in sedanjosti s
posebnim poudarkom na filmsko še neizra‑
bljenih vsebinah in motivih.
3.7. Predlagatelj je dolžan predložiti do‑
kumentacijo in priloge v slovenskem jeziku.
3.8. Predlagatelj lahko prijavi en in isti
projekt v času trajanja javnega poziva samo
enkrat in največ tri različne projekte v času
trajanja javnega poziva.
4. Merila in kriteriji: pri izboru projektov
bo Filmski sklad upošteval merila in kriterije
določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih
za izbor programov in projektov Filmske‑
ga sklada Republike Slovenije – javnega
sklada.
4.1. Kriteriji in merila za izbor
Pri izboru projektov bodo strokovne ko‑
misije in Uprava Filmskega sklada v skladu

s Pravilnikom o merilih in kriterijih za izbor
projektov in programov Filmskega sklada
Republike Slovenije – javnega sklada upo‑
rabile merila in kriterije za ocenjevanje pro‑
gramskega sklopa »realizacija projektov«.
Strokovne komisije in Uprava Filmskega
sklada ocenjujejo kriterij »umetniški oziroma
kulturni potencial projekta« ter kriterij »tržni
potencial projekta«.
Pri oceni kriterija »umetniški oziroma kul‑
turni potencial projekta« SPK za scenaristi‑
ko in Uprava Filmskega sklada upoštevajo
naslednja merila:
– univerzalnost in komunikativnost nara‑
cije – do 10 točk,
– režiserjevo predstavitev stila, strukture
in vizualnih elementov filma z opisom glav‑
nih likov – do 10 točk,
– potencial izvedbe glede na udeležbo
soavtorjev in avtorjev prispevkov – do 10
točk,
– idejna in estetska nadgradnja – do 10
točk,
– kratkoročni in dolgoročni poslovni cilji
na podlagi poslovnega in programskega na‑
črta Filmskega sklada za tekoče proračun‑
sko leto z namenom zagotavljanja program‑
ske raznolikosti ter vzpodbujanja razvoja
filmskega ustvarjanja – do 10 točk.
SPK za scenaristiko ocenjuje merila od
prve do četrte alinee prejšnjega odstavka,
Uprava Filmskega sklada ocenjuje merilo iz
pete alinee prejšnjega odstavka.
Skupna ocena kriterija »umetniški oziro‑
ma kulturni potencial projekta« predstavlja
50% maksimalno dosegljivega števila točk
končne ocene projekta.
Pri oceni kriterija »tržni potencial projek‑
ta« strokovna komisija in Uprava Filmskega
sklada upoštevajo naslednja merila:
– produkcijsko‑izvedbeni potencial – do
10 točk,
– struktura finančne konstrukcije projek‑
ta s predračunom projekta po virih finan‑
ciranja in ustreznost predračuna projekta
glede na predložene elemente projekta – do
10 točk,
– ustreznost terminske izvedbe projek‑
ta glede na predložene elemente projekta
– do 5 točk,
– tržni potencial glede na izkazani tržni
interes distributerja in prodajnih agentov
(pred‑odkupne pogodbe, pogodbe itd.) – do
5 točk,
– udeležba televizij glede na sklenjene
predodkupne pogodbe – do 5 točk,
– kredibilnost producenta glede na prete‑
klo sodelovanje s Filmskim skladom, realizi‑
rano produkcijo za kinematografsko distribu‑
cijo, gledanost in nagrade – do 5 točk,
– finančni predlog obravnavanega pro‑
jekta glede na okvirno višino razpisanih
sredstev, podane finančne elemente pro‑
jekta ter glede na sprejet poslovni načrt
Filmskega sklada za tekoče proračunsko
leto – do 10 točk.
Strokovna komisija ocenjuje merila od
prve do pete alinee prejšnjega odstavka,
Uprava Filmskega sklada ocenjuje merilo iz
šeste in sedme alinee prejšnjega odstavka.
Uprava in strokovne komisije v skladu z
merili in kriteriji Pravilnika o merilih in kriterijih
za izbor projektov in programov Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada
ocenjujejo samo projekte oziroma vloge:
– katerih solventnost družbe producenta
izkazuje pozitivno stanje in
– katerih predlagatelji predložijo vsa
zahtevana dokazila in verodostojne listine
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v skladu z zahtevami besedila javnega na‑
tečaja ter v skladu z Splošnimi pogoji poslo‑
vanja Filmskega sklada Republike Slovenije
– javnega sklada ter ostalih splošnih aktov
Filmskega sklada in
– ki imajo zaključeno projektno doku‑
mentacijo, finančno konstrukcijo, izkazano
z verodostojno pravno in finančno doku‑
mentacijo, predpogodbami, pogodbami ter
ostalimi pisnimi in verodostojnimi dokazili.
Pogodbe, predpogodbe in ostala pisna in
verodostojna dokazila morajo izkazovati vi‑
šino vloženih sredstev.
Projekti, ki ne izpolnjujejo vseh pogo‑
jev iz prejšnjega odstavka so v postopku
vrednotenja in ocenjevanja s strani Uprave
Filmskega sklada in strokovnih komisij oce‑
njeni z 0 točkami.
Skupna ocena kriterija »tržnega poten‑
ciala projekta« predstavlja 50% maksimal‑
no dosegljivega števila točk končne ocene
projekta.
Končna ocena posameznega projekta
je sestavljena iz ocen strokovnih komisij in
ocene Uprave Filmskega sklada.
Maksimalno število dosegljivih točk je
100.
5. Obvezne priloge:
1. izpolnjeni, podpisani in ožigosani pri‑
javni obrazec oziroma v primeru prijave sa‑
mostojnega podjetnika izpolnjen in podpi‑
san prijavni obrazec za zbiranje predlogov
za sofinanciranje realizacije celovečernih
filmov (igranih in dokumentarnih) s temo
Slovenije in Evropa v polpretekli zgodovini
in sedanjosti za leto 2006;
2. izpolnjena, podpisana in ožigosana
izjava št. 1 oziroma v primeru prijave samo‑
stojnega podjetnika izpolnjena in podpisana
izjava št. 1 predlagatelja, da se strinja z
razpisnimi pogoji;
3. izpolnjena in podpisana izjava št. 2
glavnega avtorja (po 105. členu Zakona o
avtorski in sorodnih pravicah), da soglaša
z navedenimi podatki, če sam ni predla‑
gatelj;
4. izpolnjena, podpisana in ožigosana
izjava št. 3 oziroma v primeru prijave sa‑
mostojnega podjetnika izpolnjena in pod‑
pisana izjava št. 3, da kot predlagatelj z
istim projektom ni kandidiral za proračunska
sredstva drugega sklada s področja avdiovi‑
zualnih medijev v Republiki Sloveniji in pri‑
dobil proračunskih sredstev ali ne kandidira
za proračunska sredstva drugega sklada s
področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji;
5. izpolnjena, podpisa in ožigosana iz‑
java št. 4 oziroma v primeru prijave samo‑
stojnega podjetnika izpolnjena in podpisana
izjava št. 4 predlagatelja o finančnem zava‑
rovanju projekta za dobro izvedbo posla v
višini 5% predračunske vrednosti projekta;
6. izpolnjena, podpisana in ožigosana
izjava št. 5 oziroma v primeru prijave samo‑
stojnega podjetnika izpolnjena in podpisana
izjava št. 5 predlagatelja o urejenosti avtor‑
skih pravic za kinematografsko predvajanje
filma;
7. izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, samostojne podjetnike in zavode,
oziroma izpisek iz registra ustanov, ki ne
sme biti starejši od šestih mesecev in s kate‑
rim se dokazuje registracija predlagatelja za
opravljanje filmske in video dejavnosti;
8. izpolnjen, podpisan iz ožigosan obra‑
zec št. 1 oziroma v primeru prijave samo‑
stojnega podjetnika izpolnjen in podpisan
obrazec št. 1 – sinopsis, predstavljen z naj‑
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več 25 vrsticami, ki mora biti napisan tako,
da nakazuje narativno linijo zgodbe in v ce‑
loti razumljivo predstavlja projekt;
9. izpolnjen, podpisan in ožigosan obra‑
zec št. 2 oziroma v primeru prijave samo‑
stojnega podjetnika izpolnjen in podpisan
obrazec št. 2 – režiserjeva predstavitev stila,
strukture in vizualnih elementov filma z opi‑
som glavnih likov, ki obsega največ 3 strani
obrazca;
10. scenarij v slovenskem jeziku v 4 iz‑
vodih, kolikor predlagatelj kandidira za sofi‑
nanciranje celovečernega igranega filma;
11. izpolnjen, podpisan iz ožigosan obra‑
zec št. 3 oziroma v primeru prijave samo‑
stojnega podjetnika izpolnjen in podpisan
obrazec št. 3 – seznam igralske zasedbe pri
igranem filmu oziroma seznam sodelujočih
pri dokumentarnem filmu;
12. izpolnjen, podpisan iz ožigosan obra‑
zec št. 4 oziroma v primeru prijave samostoj‑
nega podjetnika izpolnjen in podpisan obra‑
zec št. 4 – seznam soavtorjev in avtorjev pri‑
spevkov, kot jih opredeljuje Zakon o avtorski
in sorodnih pravicah pri igranem filmu;
13. seznam izvedbeno tehnične ekipe;
14. ocena filmsko tehničnih storitev in
uslug, podpisana in ožigosana s strani po‑
nudnika;
15. terminski plan priprav, snemanja,
post‑produkcije in začetka kinematograf‑
skega prikazovanja filma;
16. izpolnjen, podpisan iz ožigosan obra‑
zec št. 5 oziroma v primeru prijave samo‑
stojnega podjetnika izpolnjen in podpisan
obrazec št. 5 – zaključena finančna kon‑
strukcija filma s priloženimi dokazili, zahte‑
vanimi na obrazcu;
17. predračun stroškov filma z navedbo
vira financiranja po posameznih postavkah
v predračunu stroškov projekta;
18. ocena tržnega potenciala projekta
predlagatelja, podpisana in ožigosana s
strani zainteresiranega distributerja;
19. predpogodba oziroma pogodba z di‑
stributerjem filma in/ali pred‑odkupne po‑
godbe z TV postajami;
20. izpolnjen, podpisan iz ožigosan obra‑
zec št. 6 oziroma v primeru prijave samo‑
stojnega podjetnika izpolnjen in podpisan
obrazec št. 6 – kredibilnost predlagatelja;
21. potrdilo o solventnosti družbe, zavo‑
da, društva ali samostojnega podjetnika s
predložitvijo bančnega potrdila o solventno‑
sti družbe v preteklem letu ali letno poročilo
za zavode in ustanove, potrjeno s strani
odgovorne osebe. Potrdilo o solventnosti
ne sme biti starejše od šestih mesecev od
datuma oddaje vloge;
22. parafirana pogodba za sofinancira‑
nje realizacije celovečernih filmov (igranih
in dokumentarnih) s temo Slovenije in Evro‑
pa v polpretekli zgodovini in sedanjosti za
leto 2006.
6. Izbor projektov
Strokovne komisije ocenjujejo vloge po
vrstnem redu njihovega prispetja. Izbrani
bodo tisti projekti, ki bodo izpolnjevali merila
in kriterije besedila javnega poziva in bodo v
postopku izbire ocenjeni oziroma ovredno‑
teni z najmanj 75 točkami, ob upoštevanju
višine razpisanih sredstev, glede na poslov‑
ni in finančni načrt Filmskega sklada za leto
2006, in sicer po vrstnem redu od prispetja
do porabe sredstev, v višini:
– igrani filmi: od 100,000.000 SIT do
140,000.000 SIT,
– dokumentarni filmi: od 20,000.000 SIT
do 40,000.000 SIT.
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7. Način ocenjevanja projektov: merila in
kriteriji so ovrednoteni z točkami, določeni‑
mi v Pravilniku o merilih in kriterijih za izbor
programov in projektov Filmskega sklada
Republike Slovenije – javnega sklada. Vsa‑
ko od meril in kriterijev je določeno v razpo‑
nu točk, skupna ocena projekta je seštevek
posameznih točk v okviru posameznih krite‑
rijev ocenjevanja.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sred‑
stev
Dodeljena sredstva morajo biti porablje‑
na v letu 2006.
Javni poziv se prične z dnem objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
9. Dokumentacija javnega poziva obse‑
ga:
9.1. besedilo javnega poziva;
9.2. prijavni list za zbiranje predlogov
za sofinanciranje realizacije celovečernih
filmov (igranih in dokumentarnih) s temo
Slovenije in Evropa v polpretekli zgodovini
in sedanjosti za leto 2006;
9.3. izjave številka 1 do številka 5:
– izjava številka 1,
– izjava številka 2,
– izjava številka 3,
– izjava številka 4,
– izjava številka 5;
9.4. obrazci od številke 1 do številke 6:
– obrazec št. 1,
– obrazec št. 2,
– obrazec št. 3,
– obrazec št. 4,
– obrazec št. 5,
– obrazec št. 6;
9.5. pogodba o sofinanciranju realizacije
celovečernih filmov (igranih in dokumentar‑
nih) s temo Slovenije in Evropa v polpretekli
zgodovini in sedanjosti za leto 2006;
9.6. Pravilnik o merilih in kriterijih za iz‑
bor projektov in programov Filmskega skla‑
da Republike Slovenije – javnega sklada.
Razpisno dokumentacijo lahko predla‑
gatelji v razpisnem roku dvignejo na sedežu
Filmskega sklada Miklošičeva 38/V, 1000
Ljubljana, v tajništvu od 10. do 12. ure, vsak
delovni dan od te objave naprej. Na pod‑
lagi pisne zahteve (po pošti ali elektronski
pošti) lahko Filmski sklad razpisno doku‑
mentacijo pošlje tudi po pošti, v tem prime‑
ru zaračuna stroške poštnine in stroške za
razpisno dokumentacijo, ki znašajo 1.500
SIT (z 20% DDV). Če se razpisna doku‑
mentacija prevzame na sedežu Filmskega
sklada, zaračuna Filmski sklad stroške za
razpisno dokumentacijo v višini 1.500 SIT
(z 20% DDV).
Dokumentacija javnega poziva se lahko
natisne tudi s spletne stran Filmskega skla‑
da http://www.film‑sklad.si, kjer se nahajajo
tudi vsi ostali podatki, povezani z izvedbo
javnega poziva (zakonski in podzakonski
akti).
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena, podpisana in
ožigosana na ustreznem prijavnem obrazcu
iz dokumentacije javnega poziva in mora
vsebovati vse obvezne priloge, podatke in
gradivo oštevilčene in predložene v ločenih
ovitkih v zaporedju, kot je navedeno v 5. toč‑
ki (Obvezne priloge) tega javnega poziva.
Vloga mora biti poslana na naslov Film‑
ski sklad Republike Slovenije – javni sklad,
Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, z oznako
na prednji strani:« Ne odpiraj – vloga za jav‑
ni poziv za zbiranje predlogov za sofinanci‑
ranje realizacije celovečernih filmov (igranih
in dokumentarnih) s temo Slovenija in Evro‑

pa v polpretekli zgodovini in sedanjosti za
leto 2006«. Na hrbtni strani ovitka mora biti
navedba predlagatelja: naziv družbe predla‑
gatelja oziroma ime in priimek predlagatelja,
sedež, kraj in poštna številka.
Strokovne komisije bodo obravnavale
ustrezne vloge, ki morajo biti predložene na
naslov Filmskega sklada Republike Sloveni‑
je – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000
Ljubljana, najkasneje do posameznega roka
začetka seje Strokovno programske komisi‑
je, in sicer:
– 1. rok zasedanja 1. seje strokovnih ko‑
misij z dne 11. 4. 2006;
– 2. rok zasedanja 1. seje strokovnih ko‑
misij z dne 11. 5. 2006;
– 3. rok zasedanja 1. seje strokovnih ko‑
misij z dne 9. 6. 2006;
– 4. rok zasedanja 1. seje strokovnih ko‑
misij z dne 11. 7. 2006;
– 5. rok zasedanja 1. seje strokovnih ko‑
misij z dne 11. 8. 2006.
Filmski sklad bo po postopku odpiranja
iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne
vloge ter vloge, ki jih ni vložila upravičena
oseba.
Stranka lahko vlogo dopolnjuje ali spre‑
minja do posameznega datuma, določene‑
ga za začetek ocenjevanja in vrednotenje
vlog na strokovnih komisijah. Če stranka za
isti program ali projekt na javni poziv pošlje
več vlog, se obravnava prva vloga, ostale pa
se zavržejo, razen če jih je mogoče obrav‑
navati kot dopolnitve ali spremembe prve
vloge. Pristojna oseba bo v roku 5 dni po
odprtju nepopolne vloge pozvala predlaga‑
telja k njeni dopolnitvi v elektronski obliki na
naslov, ki ga je predlagatelj navedel v vlogi.
Predlagatelj mora v roku, določenem v po‑
zivu, predložiti dopolnjeno vlogo, pri čemer
se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je
predložena popolna vloga.
Vloga je nepopolna, v kolikor ne vsebuje
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo javne‑
ga poziva in razpisna dokumentacija in ki ni
izpolnjena ali predložena v skladu s prvim
odstavkom te točke.
Če bo dopolnjena vloga predložena na
Filmski sklad po datumu, ki je določen za
sejo strokovnih komisij, bo vloga obravnava‑
na na naslednjem roku, določenem za sejo
strokovnih komisij.
Vloge in dopolnitve vlog, ki bodo prispe‑
le na Filmski sklad po zaključku javnega
poziva, se bodo štele za prepozne in bodo
zavržene s sklepom.
Vloga je vložena od upravičene osebe,
kolikor predlagatelj izpolnjuje v javnem po‑
zivu določene pogoje.
Vloge bo strokovna komisija obravnavala
po vrstnem redu prispetja do porabe sred‑
stev oziroma do zaključka javnega poziva z
dne 11. 8. 2006.
11. Sklenitev pogodb: Filmski sklad bo z
izbranimi predlagatelji na tem javnem pozi‑
vu sklenil pogodbe. Izbrani predlagatelji se
morajo odzvati na poziv Filmskega sklada k
podpisu pogodbe. Kolikor izbrani predlaga‑
telj v roku 15 dni po prejemu poziva ne vrne
podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil
od zahteve za sofinanciranje.
12. Pristojni delavec za dajanje informa‑
cij in pojasnil: Saša Suša, tel. 01/2343‑206,
elektronski naslov: sasa.susa@film‑sklad.si,
vsak delovnik med 10. in 12. uro.
13. Vpogled v razpisno dokumentaci‑
jo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo
v razpisno dokumentacijo na sedežu Film‑
skega sklada Republike Slovenije – javnega
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sklada, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan med 12. in 14. uro.
14. Trajanje javnega poziva in obvešča‑
nje predlagateljev
Javni poziv traja do dne 11. 8. 2006. V
kolikor so sredstva, namenjena sofinanci‑
ranju realizacije celovečernih filmov (igra‑
nih in dokumentarnih) s temo Slovenija in
Evropa v polpretekli zgodovini in sedanjosti
za leto 2006, porabljena pred potekom roka
iz prejšnjega stavka te točke, se posto‑
pek javnega poziva zaključi z dnem porabe
sredstev.
O izboru bodo predlagatelji obveščeni
z odločbo.
Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad
Ob-6872/06
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, vabi
k oddaji ponudb za generalni remont TA1.
Predmet povabila k oddaji ponudb je izved‑
ba generalnega remonta turboagregata 1.
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Razpisna dokumentacija z ostalimi infor‑
macijami je od 13. 3. 2006 na voljo v Termo‑
elektrarni Toplarni Ljubljana, d.o.o., Toplarni‑
ška 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 doku‑
mentacijo se lahko zahteva tudi po pošti.
Rok za oddajo ponudb je 27. 3. 2006
do 10. ure.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Ob-6535/06
Elektrokovina–Orodjarna d.o.o. – v ste‑
čaju, Tržaška cesta 23, 2000 Maribor obja‑
vlja na podlagi sklepa Okrožnega sodišča
v Mariboru, opr. št. 148/2004 z dne 17. 2.
2006
prodajo premoženja
z zbiranjem ponudb
Predmet prodaje je 10 terjatev stečajne‑
ga dolžnika do svojih dolžnikov v skupnem
znesku 31,719.114,83 SIT.

Naziv dolžnika

Naslov

Znesek SIT

AKI Werkzeugbau-Einginee‑
ring GmbH

Rheinstr. 64 D-77815
Buhl, Nemčija

Rietschle Thomas Puchheim
GmbH

Siemmensstr. 4, 82168
Puchheim, Nemčija

40.080,81

Buntmetal d.o.o.

Ihan, Breznikova cesta
65, 1230 Domžale

31.200,00

Stran
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roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače
odstopi od nakupa se mu vrne le tisti plačani
del kupnine, ki ostane po pokritju vseh stro‑
škov, ki so nastali zaradi kupčevega odstopa
od nakupa.
Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o
prodaji za najboljšim ponudnikom.
Premoženje se prodaja po sistemu »vi‑
deno – kupljeno«.
Terjatve se prodajajo po cenah, ki ne
smejo biti nižje od 30% od njihove nominal‑
ne vrednosti. Terjatve, ki ne bodo prodane,
lahko prevzamejo posamezni upniki, ki bodo
svojo namero v 15 dneh po objavi oklica to
pisno sporočili stečajni upraviteljici.
Informacije o terjatvah je možno dobiti
na sedežu stečajnega dolžnika na Trža‑
ški cesti 23, Maribor, po predhodni najavi
po tel. 33-25-155 vsak delavnik med 8. in
13. uro.
Elektrokovina–Orodjarna d.o.o.
– v stečaju

Evidenca statutov
sindikatov

7,619.744,11

EPC Sweden Europen Precisi‑ Industrigaten 42, Laholm,
on Components AB
Švedska

2,910.260,23

HAG Kunststofftechnik GmbH
Austria

Parkring 6, Lebring A
8403, Avstija

1,314.298,96

Ninkaplast GmbH

Benzstrasse 6, Bad Sal‑
zuflen, Nemčija

111.909,24

Unitrade International L.L.C.

112 N. Market Street,
Suite 606 DE 19801 Wil‑
mingten, ZDA

396.039,99

W.P. Technics b.v.

Minervum 7410, 4817
Zg.Breda, Nizozemska

WFK Werkzeugmachner-For‑
menbau GesmbH

Industriestrasse I/8, 7053
Hornstein, Avstrija

ZI Druckguss GmbH

Kapeller Strasse 29,
D‑76887 Bad Bergza‑
bern, Nemčija

Pogoji prodaje
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti
ovojnici v 15 dneh po objavi v Uradnem
listu RS na Okrožno sodišče v Mariboru s
pripisom »ponudba za odkup – ne odpiraj
St. 148/2004«.
Pisne ponudbe morajo vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni zne‑
sek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna
oseba. Ponudniki morajo ponudbi predložiti:
fizične osebe dokument, na podlagi katere‑
ga jo je mogoče prepoznati, pravne osebe
pa kopijo sklepa o registraciji pravne osebe
ter pooblastilo za zastopanje pravne ose‑
be.
Ponudnik mora vplačati varščino v višini
10% od predlagane izklicne cene na račun
prodajalca 04515-0001103398, varščina pa
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16,186.631,49
901.926,10
2,207.023,79

se izbranemu ponudniku po odbitku stro‑
škov všteje v kupnino, ostalim morebitnim
ponudnikom pa brez obresti vrne v treh
dneh po zaključku zbiranja ponudb.
O izbiri najboljšega ponudnika bo od‑
ločeno v 15 dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Najboljši ponu‑
dnik je dolžan skleniti pogodbo o nakupu
v 15 dneh, od prejema obvestila o izbiri,
kupnino pa plačati v celoti v 15 dneh po
sklenitvi pogodbe na račun stečajnega
dolžnika. Če najboljši ponudnik ne sklene
pogodbe ali ne plača v celoti kupnine v
predvidenem roku se meni, da je odstopil
od nakupa in je pogodba razveljavljena po
samem zakonu.
Vse stroške, prometni davek in druge
dajatve plača kupec. Če kupec ne plača v

Št. 101-5/2006-2
Ob-6493/06
1. Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,
Sindikat vrtca Kolezija, sprejeta dne 6. 4.
2005, se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana,
Izpostavi Vič-Rudnik.
2. Pravila sindikata so vpisana v eviden‑
co statutov sindikatov pod zaporedno števil‑
ko 184 z dne 2. 2. 2006.
3. Posebni stroški za izdajo te odločbe
niso bili zaznamovani.
Št. 101-05/2006-2
Ob-6494/06
Pravila sindikata SVIRD, Srednje kmetij‑
ske šole Maribor, ki so hranjena v Upravni
enoti Maribor na podlagi odločbe številka
141-10-013/96-0800-11, z dne 24. 9. 1996
in vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zaporedno številko 013, z dne 20. 9.
1996 ter spremenjena pravila z nazivom:
Spremembe in dopolnitve pravil sindikata
SVIRD, Srednje kmetijske šole Maribor,
Vrbanska cesta 30, ki so hranjena v Uprav‑
ni enoti Maribor na podlagi odločbe številka
K141-10-013/96-0800-10, z dne 28. 6. 1999
in vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zaporedno številko 013, z dne 28. 6.
1999, se z dne 28. 2. 2006 izbrišejo iz evi‑
dence statutov sindikatov.
Št. 101-2/2006-00021
Ob-6526/06
Pravila Sindikata Vrtca Trzin, s sede‑
žem v Trzinu, Ploščad dr. Tineta Zajca 1,
ki so v hrambi pri Upravni enoti Domžale,
na podlagi odločbe št. 02800-8/01-24 z dne
9. 1. 2002 in so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno št. 08/01, se z
dnem 16. 2. 2006 izbrišejo iz evidence sta‑
tutov sindikatov.
Št. 101-1/2006
Ob-6679/06
1. Pravila ZSSS – Sindikat družbe Vipap – Videm Krško, Tovarniška 18, Krško,
z matično številko 1672096, ki so bila spre‑
jeta dne 24. 1. 2006, se vzamejo v hrambo
in vpišejo v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Krško pod zap. št. 81.
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Št. 101-1/2006
Ob-6681/06
Spremeni se naziv Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, Trg svobode 42, 8290 Sevnica.
Sedež sindikata je: Trg svobode 42,
8290 Sevnica.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-13/2006-4
Ob-6512/06
Urad RS za varstvo konkurence je dne
28. 2. 2006 na podlagi priglasitve koncen‑
tracije izdal odločbo, s katero je v skladu
s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.
l. RS, št. 56/99 in 37/04; v nadaljevanju
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Kolektor Group, vodenje in upravljanje
družb, d.o.o., Vojkova ulica 10, Idrija, in
LIV Postojna, hidravlika, stroji, plastika,
d.d., Industrijska cesta 2, Postojna, skla‑
dna s pravili konkurence in da ji ne bo na‑
sprotoval.
Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo
večinskega lastniškega deleža družbe LIV
Postojna s strani družbe Kolektor Group na
podlagi javne ponudbe za odkup vseh delnic
navedene družbe, kar pomeni koncentracijo
podjetij v smislu določila druge alinee druge‑
ga odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in dru‑
gih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-125/2005-5
Ob-6534/06
Urad RS za varstvo konkurence, Ko‑
tnikova 28, Ljubljana (Urad), je dne 27. 2.
2006, na podlagi drugega odstavka 23.
člena Zakona o preprečevanju omejeva‑
nja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99
in 37/4; ZPOmK) in 82. člena Pogodbe o
ustanovitvi Evropske skupnosti (UL C 325,
24. 12. 2002) (Pogodba ES), v povezavi s
prvim odstavkom 3. člena Uredbe Sveta št.
1/2003, o izvajanju pravil konkurence iz 81.
in 82. člena Pogodbe ES (UL L 001, 4. 1.
2003) izdal sklep o uvedbi postopka proti
podjetju Slopak d.o.o., Parmova 41, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: Slopak d.o.o.),
zaradi domnevne kršitve 10. člena ZPOmK
in 82. člena Pogodbe ES.
Navedeno kršitev, naj bi podjetje Slopak
d.o.o. zlorabljalo z naslenjimi ravnanji:
– onemogočanjem prehoda uporabnikov
storitev ravnanja z odpadno embalažo, ki ni
komunalen odpadek (v nadaljevanju: zave‑
zanci) med konkurenti: (a) neposredno na
podlagi pogodbenih določil med Slopakom
d.o.o. in zavezanci, še posebej na podlagi
11. člena Pogodbe o prenosu obveznosti
skladno s 15. členom Pravilnika o ravnanju z
embalažo in odpadno embalažo (v nadalje‑
vanju: Pogodba), šestega odstavka 18. čle‑
na in sedmega odstavka 19. člena Pogod‑
be, šestega odstavka 25. člena Pogodbe,
14. člena, 15. člena in tretjega odstavka 26.
člena Pogodbe; (b) posredno z dejanji, ki
izhajajo iz dejstva, da ima Slopak d.o.o. tudi
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izključni položaj opravljanja storitev na trgu
ravnanja z odpadno embalažo, ki je komu‑
nalni odpadek in predstavljajo pogojevanje
nepoštenih pogojev kot so: (i) povezovanje
prevzema obveznosti odpadne embalaže, ki
je komunalni odpadek s prevzemom obve‑
znosti odpadne embalaže, ki ni komunalni
odpadek na podlagi definicij le‑teh in (ii)
onemogočanje prehoda zavezancev zaradi
pogojevanja obveznosti sklenitve pogodbe
na podlagi že sklenjene pogodbe, ki jo ima
Slopak d.o.o. sklenjeno s končnimi uporab‑
niki;
– z domnevnim prelivanjem sredstev
med različnimi storitvami ravnanja z odpa‑
dno embalažo.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop‑
ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28/VII, Ljubljana, prijavijo svojo
udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi lahko bili pomembni za odločitev, ne da bi
formalno zahtevali status udeleženca v po‑
stopku. Prijava mora v skladu s 26. členom
ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki
izkazujejo pravni interes prijavitelja za ude‑
ležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-6490/06
Ime medija: Kanal A.
1. Fizične ali pravne osebe, ki imajo v
premoženju izdajatelja najmanj 5% delež
kapitala ali 5% delež upravljalskih oziroma
glasovalnih pravic: Produkcija Plus, d.o.o.,
Kranjčeva 26, Ljubljana.
2. Zakoniti zastopnik izdajatelja je Mar‑
jetka Horvat, direktorica.
Ob-6491/06
Ime medija: POP TV.
1. Fizične ali pravne osebe, ki imajo v
premoženju izdajatelja najmanj 5% delež
kapitala ali 5% delež upravljalskih oziroma
glasovalnih pravic: Produkcija Plus, d.o.o.,
Kranjčeva 26, Ljubljana.
2. Zakoniti zastopnik izdajatelja je Mar‑
jetka Horvat, direktorica.
Ob-6492/06
V skladu z Zakonom o medijih (prvi od‑
stavek 64. člena) objavljamo podatke o fizič‑
nih in pravnih osebah, ki imajo v premoženju
podjetja Radia Štajerski val najmanj 5%
premoženjski delež oziroma najmanj 5% de‑
lež glasovalnih pravic:
– FM NET, d.o.o., podjetje za radijsko in
televizijsko dejavnost, Celovška cesta 206,
1000 Ljubljana (27,21%),
– KD, Kmečka družba Holding – Finanč‑
na družba d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana
(20%),
– Roman Moškotevc, Stopče 31, 3231
Grobelno (26,40%),
– Damjan Gobec, Celjska cesta 33, 3240
Šmarje pri Jelšah (26,40%).
Direktor družbe je Damjan Gobec, nad‑
zorni organ organa upravljanja je skupščina
družbe.

Ob-6536/06
M3PLUS podjetje za proizvodnjo, storitve
in produkcijo medijskih programov d.o.o.,
Sokolska ulica 45, 2000 Maribor, je izda‑
jatelj javnega glasila Metka mestni televizijski kanal, v katerem ima Janez Jemec,
Maistrova 8, 2000 Maribor, 89% lastniški in
upravljalski delež in Ivi Jemec, Maistrova 8,
2000 Maribor 10% lastniški ter upravljalski
delež.
Ob-6683/06
Ime medijev:
– Radio Ptuj,
– Štajerski tednik.
Izdajatelj medijev: Radio‑Tednik Ptuj,
d.o.o., Raičeva ulica 6, 2250 Ptuj.
Več kot 5% upravljalskih pravic in kapi‑
tala imajo:
– Paam avto, d.o.o. Ob Dravi 3 a, 2250
Ptuj: 21,26%,
– Sami, d.o.o., Osojnikova 22, 2250 Ptuj:
10,59%,
– Delo, d.d., Dunajska 5, 1000 Ljublja‑
na: 10%,
– Božidar Dokl, Kraigherjeva 25, 2250
Ptuj: 7,39%.
Uprava: Jožef Bračič, direktor.
Nadzorni svet izdajatelja: Andrej Hladnik
– predsednik, Marijan Pongrac – član, Maj‑
da Goznik – članica.
Ob-6823/06
Ime medijev: Časopis Vestnik, Radio
Murski val in Portal Pomurje.si Panon.si.
Izdajatelj: Podjetje za informiranje, Mur‑
ska Sobota, d.d., Arhitekta Novaka 13, 9000
Murska Sobota.
Lastniki, ki imajo najmanj 5% delež ka‑
pitala in upravljalskih pravic: Družba poo‑
blaščenka IVR d.o.o., Arhitekta Novaka 13,
9000 Murska Sobota 32,60% delež kapita‑
la, Farkaš Geza, Mladinska 6, 9231 Beltinci
21,63% delež kapitala, Beloglavec Dragutin,
Cankarjeva 9, Rakičan, 9000 Murska Sobo‑
ta 9,63% in Gujt Marjan, Vegova ulica 13,
9000 Murska Sobota 10,4% delež kapitala.
Odgovorna oseba izdajatelja: Irma Ben‑
ko, direktorica.
Imena članov nadzornega sveta:
1. Dragutin Beloglavec, predsednik,
2. Nataša Brulc Šiftar,
3. Nevenka Emri,
4. Geza Farkaš,
5. Jože Graj,
6. Ludvik Kovač.
Ob-6824/06
1. Ime medija: Ljubezenske zgodbe,
Antenin horoskop, Pavlihova pratika,
Omama.
2. Izdajatelj: Pavliha, časopisna dejav‑
nost, komuniciranje in trženje, d.o.o., Ilirska
ulica 31, 1000 Ljubljana.
3. Fizične in pravne osebe, ki imajo v
premoženju izdajatelja najmanj 5% delež
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic so:
Tribuna trade d.o.o., Lazar Dušan, Class I.
d.o.o., Ernest Aljančič, Centerkontura d.o.o.,
Karl Destovnik, vsi iz Ljubljane.
4. Zakoniti zastopnik izdajatelja je direk‑
tor je Karl Destovnik.
Ob-6825/06
Na podlagi določil Zakona o medijih spo‑
ročamo, da je medij Gazela izdajatelja Ga‑
zela R.E., družba za razvoj podjetništva,
d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana s 1. 3. 2006
začasno prenehal izhajati.
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Ob-7004/06
Ime medija: Deželna televizija Loka.
Ime podjetja: Loka TV d.o.o., Lokalni
TV programi, Kapucinski trg 8, 4220 Ško‑
fja Loka.
Odgovorna oseba izdajatelja: Bojan
Starman.
Podatki o osebah, ki imajo najmanj 5%
lastniški ali upravljalski delež oziroma delež
glasovalnih pravic v premoženju izdajate‑
lja medija: Tehnoservis d.o.o., Servisno in
trgovsko podjetje, Suha 23, 4220 Škofja
Loka (72% kapitala), Aleš Starman, Hafnar‑
jevo naselje 16, 4220 Škofja Loka (14,4%
kapitala), Drago Papler, Senično 27, 4294
Križe (10% kapitala), Občina Škofja Loka,
Poljanska c. 2, 4220 Škofja Loka (3,6%
kapitala).
Ob-7016/06
Na podlagi drugega odstavka 64. člena
Zakona o medijih objavljamo imena članov
organov upravljanja in nadzora Javnega za‑
voda RTV Slovenija (Kolodvorska 2, Lju‑
bljana):
Programski svet RTV Slovenija:
Predsednik Programskega sveta: dr.
Stane Granda.
Namestnik predsednika: Jože Hribernik.
Jožef Car, Maurizio Tremul, dr. Ivan Brat‑
ko, dr. Janez Gril, Saša Pauković, Nataša
Bolčina Žgavec, Tatjana Pirc, Tom Zalaznik,
dr. Jana Bezenšek, Tino Mamić, dr. Vladi‑
mir Miheljak, dr. Jernej Pikalo, Alenka Mari‑
ja Bole Vrabec, Boris Cipot, Jože Faganel,
Boris Grabrijan, dr. Spomenka Hribar, Ivo
Jakop, Tanja Kuštrin, Tanja Lesničar Pučko,
Bine Matoh, Gregor Pivec, dr. Hubert Požar‑
nik, Jože Snoj, dr. Ivan Janez Štuhec, Anton
Mito Trefalt, Helena Zupančič Kastelic.
Sestava nadzornega sveta RTV Slove‑
nija:
Predsednik nadzornega sveta: dr. Janez
Jerovšek.
Namestnik predsednika: Tomaž Glažar.
Nikola Damjanić, mag. Klemen Jaklič,
Franc Orešnik, mag. Igor Šetinc, Janez Ča‑
dež, dr. Matjaž Durjava, Sonja Heine, Rajko
Gerič, Martin Žvelc.

Objave po Zakonu
o elektronskih
komunikacijah
Št. 06-020-000106
Ob-6837/06
Na podlagi 36., 38. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 43/04 in 86/04-ZVOP-1) Agencija za po‑
što in elektronske komunikacije Republike
Slovenije, v nadaljnjem besedilu Agencija,
objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijskih frekvenc
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
dveh prostih radijskih podpasov za fiksni
brezžični dostopovni sistem za obdobje 10
let, na območju Republike Slovenije:
1.1. Natančna navedba radijskih fre‑
kvenc:

– podpas št. 2 (3.431 MHz do 3.452 MHz
v paru s 3.531 MHz do 3.552 MHz),
– podpas št 4 (3.473 MHz do 3.494 MHz
v paru s 3.573 MHz do 3.594 MHz).
1.2. Opis radiokomunikacijskih stori‑
tev, ki se izvajajo z uporabo teh frekvenc:
radijske frekvence, podeljene na podlagi
tega javnega razpisa, se bodo uporabljale
za zagotavljanje dostopa do brezžičnih ši‑
rokopasovnih storitev v skladu s Strategi‑
jo Republike Slovenije za uvajanje fiksnih
brezžičnih sistemov – FWS v frekvenčnem
območju 3.410 MHz do 3.600 MHz na oze‑
mlju Republike Slovenije (sklep Vlade RS št.
38100-2/2006-4 z dne 16. 2. 2006).
1.3. Dodeljene radijske frekvence se
bodo uporabljale na celotnem območju Re‑
publike Slovenije.
2. Pogoji in zahteve, ki jih mora ponudnik
izpolnjevati:
2.1. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpol‑
njevati:
– formalno pravilno izpolnjena ponudba,
v skladu z razpisno dokumentacijo,
– v zadnjih petih letih od objave tega
javnega razpisa ponudniku ni smela biti raz‑
veljavljena odločba o dodelitvi radijskih fre‑
kvenc po uradni dolžnosti, zaradi razlogov iz
1., 3. in 4. točke tretjega odstavka 54. člena
Zakona o elektronskih komunikacijah (Ura‑
dni list RS, št. 43/04 in 86/04-ZVOP-1),
– ponudnik mora v ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši‑
ni 10% od ponujenega zneska za učinkovito
rabo omejene naravne dobrine,
– ponudnik mora v ponudbi predložiti ter‑
minski načrt zagotavljanja storitev fiksnega
brezžičnega širokopasovnega dostopa,
– ponudnik mora v ponudbi predložiti fi‑
nančno ovrednoten projekt za zagotavljanje
storitev, iz katerega je razvidna finančna
konstrukcija zagotavljanja storitev fiksnega
brezžičnega širokopasovnega dostopa,
– če je na tem javnem razpisu izbran po‑
nudnik že imetnik odločb o dodelitvi radijskih
frekvenc v frekvenčnem pasu 3.410 MHz do
3.600 MHz, bo Agencija hkrati z izdajo odloč‑
be o dodelitvi radijskih frekvenc za razpisano
frekvenčno območje razveljavila obstoječo
odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc.
2.2. Zahteve, ki jih mora ponudnik iz‑
polnjevati:
– ponudnik je dolžan v treh letih od datu‑
ma vročitve odločbe o dodelitvi radijskih fre‑
kvenc ponuditi storitve fiksnega brezžične‑
ga dostopa na območju, ki obsega najmanj
60% prebivalstva Republike Slovenije, od
tega vsaj eno tretjino na podeželju,
– ponudnik mora omogočiti gostovanje,
prehajanje uporabnikov iz enega v drugo
omrežje ter medomrežno povezovanje z
ostalimi ponudniki.
3. Merila:
3.1. Za izbiro najugodnejše ponudbe se
bodo upoštevala naslednja merila:
– ponujeni znesek za učinkovito rabo
omejene naravne dobrine,
– ponujena dinamika zagotavljanja sto‑
ritev,
– ponujena pokritost podeželja,
– reference ponudnika.
3.2. Način uporabe meril:
Vsako merilo se točkuje. Vsota vseh točk
da vrstni red ponudnikov. Na javnem razpisu
bosta izbrana ponudnika, ki bosta dosegla
najvišje vsote vseh točk.
4. Plačila: najmanjši znesek plačila za
učinkovito rabo omejene naravne dobrine
znaša 40 milijonov SIT.
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5. Roki
Rok za predložitev ponudb je 8. junij
2006 do 12. ure. Ne glede na način poši‑
ljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
Agencije do navedenega roka. Ponudbe pri‑
spele po tem roku se ne sprejmejo v nadalj‑
nje ocenjevanje. Ponudbo je treba dostaviti
v izvirniku in 3 kopijah.
Ponudnik mora parafirati vsako stran iz‑
virnika.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti priporočeno s povratnico na naslov:
Agencija za pošto in elektronske komuni‑
kacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana ali jih predložijo osebno, na vloži‑
šču Agencije za pošto in elektronske komu‑
nikacije Republike Slovenije, vsak delovni
dan od 8. do 15. ure oziroma zadnji dan roka
do 12. ure. Uradna oseba agencije, zadol‑
žena za sprejemanje ponudb, bo pri osebni
dostavi izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
6. Javno odpiranje
Javno odpiranje vseh pravočasno pri‑
spelih ponudb bo vodila v ta namen imeno‑
vana komisija.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v
sejni sobi Agencije za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, dne 12. junija 2006 ob
12. uri.
Na javnem odpiranju ponudb lahko kot
stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik
ponudnika ali pooblaščenec, ki je pred za‑
četkom javnega odpiranja ponudb dolžan
predsedniku komisije izročiti pisno poobla‑
stilo za zastopanje ponudnika.
Komisija bo pri odpiranju ponudb pre‑
verjala ali ponudba vsebuje vse zahtevane
dokumente, potrdila in dokazila ter o javnem
odpiranju naredila zapisnik. Komisija pri od‑
piranju ponudb ne bo preverjala niti vsebine
niti ustreznosti zahtevanih dokumentov, po‑
trdil in dokazil.
Šteje se, da javni razpis uspe, če bo
nanj pravočasno prispela vsaj ena popolna
ponudba, ki bo ustrezala vsem razpisnim
pogojem.
7. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna doku‑
mentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije http://www.apek.si. Ponudnik lahko
dvigne razpisno dokumentacijo v pisni obliki
tudi osebno na vložišču Agencije za pošto in
elektronske komunikacije republike Sloveni‑
je, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek,
sredo od 9. do 11. ure.
8. Kontaktna oseba v času uradnih ur
Agencije: Igor Sbrizaj.
9. Agencija odloči o ponudbah z izdajo
odločb o dodelitvi radijskih frekvenc najka‑
sneje v 8 mesecih od preteka roka za pre‑
dložitev ponudb.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije RS

Objave
gospodarskih družb
Št. 59
Ob-6651/06
Uprava Gradbenega podjetja Bohinj,
d.d., Triglavska cesta 8, Bohinjska Bistri‑
ca, matična št.: 5075432, na podlagi četr‑
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tega odstavka 465. člena ZGD in v povezavi
s prvim odstavkom tega člena objavlja, da
je družba Gradbeno, storitveno in prodajno
podjetje Lončar d.o.o., Vrhniška cesta 11,
1354 Horjul, matična št.: 2028425, pridobila
kvalificirani delež družbe, in sicer 32.514 del‑
nic, kar predstavlja 26,1% lastniškega deleža
družbe.
Uprava gradbenega podjetja Bohinj, d.d.
na podlagi četrtega odstavka 461. člena ob‑
javlja, da je Gradbeno, storitveno in prodajno
podjetje Lončar d.o.o. skupaj s povezanimi
osebami lastnik 65.875 delnic, kar predsta‑
vlja 52,88% delež.
Uprava družbe GP Bohinj, d.d. je Okro‑
žnemu sodišču v Kranju že predložila predlog
za dopolnitev članov nadzornega sveta, ker
je članica nadzornega sveta Barbara Gačnik,
ki je zastopala interese delničarjev, dne 7. 12.
2005 odstopila. Uprava družbe je predlagala,
da se za člana nadzornega sveta imenuje
Franc Lončar, EMŠO: 2207952500350, Vrh‑
niška cesta 6, Horjul, delničar družbe.
Gradbeno podjetje Bohinj, d.d.
uprava
Ob-7003/06
Direktor družbe Ultrales d.o.o., podjetje
za trgovino, svetovanje, inženiring in storitve,
Cesta Ljubljanske brigade 9a, 1000 Ljublja‑
na, na podlagi 533.f člena Zakona o gospo‑
darskih družbah objavlja naslednje
obvestilo
1. Dne 3. 3. 2006 je bil sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva
ulica 9, Ljubljana, predložen Oddelitveni na‑
črt družbe Ultrales d.o.o., podjetje za trgovi‑
no, svetovanje, inženiring in storitve.
2. Na sedež družbe Ultrales d.o.o., pod‑
jetje za trgovino, svetovanje, inženiring in
storitve, Cesta Ljubljanske brigade 9a, 1000
Ljubljana, je mesec dni od objave tega ob‑
vestila v času med 8. in 12. uro na vpogled
Oddelitveni načrt družbe Ultrales d.o.o., pod‑
jetje za trgovino, svetovanje, inženiring in
storitve.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in de‑
lavcu se bo na njihovo zahtevo, najkasneje
naslednji dan, brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
Ultrales d.o.o.
direktor
Robert Peter Zajc

Sklici skupščin
Št. 18/06
Ob-6532/06
Na podlagi 9. in 10. člena Statuta družbe
Elektrotehna Interset d.d., Mengeš, Trdinov trg 4, sklicuje uprava družbe
19. skupščino delničarjev,
ki bo v torek 11. 4. 2006 ob 12.30 v
Mengšu (v prostorih družbe KARO d.o.o.,
Slovenska cesta 24, Mengeš), ter vabi del‑
ničarje k udeležbi.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep‑
čnosti, predstavitev notarja in imenovanje
organov skupščine.
2. Obravnava in potrditev letnega poro‑
čila za leto 2005.
3. Odločanje o pokritju izgube iz poslova‑
nja za leto 2005.
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4. Razrešitev in izvolitev članov nadzor‑
nega sveta.
Predlog sklepov:
K točki 1: izvolitev predsednika skupšči‑
ne, imenovanje notarja in dveh preštevalcev
glasov, po predlogu uprave.
K točki 2: sprejme se poročilo o poslova‑
nju družbe za leto 2005 po predlogu uprave
in mnenju nadzornega sveta.
K točki 3: ugotovljena izguba za leto
2005 se krije iz sredstev rezerv.
K točki 4: zaradi poteka mandata se raz‑
rešijo člani nadzornega sveta: Hilda Pro‑
senik, Anica Kocjančič in Janez Kamnar.
Predlaga se novi nadzorni svet v sestavi:
Hilda Prosenik, Janez Kamnar in Aleksan‑
der Stančič.
Opomba
Delničarji lahko v roku 7 dni od objave
sklica skupščine pošljejo pismene, razumno
utemeljene nasprotne predloge k posame‑
znim točkam dnevnega reda, oziroma spre‑
membo ali dopolnitev dnevnega reda.
Čas zasedanja skupščine
Skupščina je sklicana za 4. 4. 2006 ob
12.30. Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 13. uri v istih prostorih. Skupščina
bo veljavno sklepala ne glede na višino za‑
stopanega kapitala.
Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni‑
čarji v korist katerih so delnice vknjižene v
delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in za‑
stopniki.
Delničarji, zakoniti zastopniki in poobla‑
ščenci naj svojo udeležbo na skupščini pri‑
javijo najkasneje 15 minut pred zasedanjem
skupščine.
Gradivo k posameznim točkam dnevne‑
ga reda s predlogom sklepov so delničarjem
na vpogled na upravi družbe vsak delovni
dan od 8. do 15. ure (prosimo, za predhoden
dogovor na tel. 01/723-70-51).
Elektrotehna Interset d.d.
uprava družbe
Ob-6641/06
Na podlagi 41. do 43. člena statuta druž‑
be Tabor Ljubljana, d.d. Ljubljana, Tabor 9,
uprava sklicuje
11. skupščino
družbe Tabor Ljubljana, d.d., Tabor 9,
Ljubljana,
ki bo dne 10. 4. 2006 ob 13. uri na sede‑
žu družbe v Ljubljani, Tabor 9, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje or‑
ganov skupščine.
Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave je:
Skupščina izvoli:
Za predsednika skupščine: Damjan Ško‑
fič.
Preštevalki glasov: Lilijana Bole, Zdenka
Trček Perdan.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Razrešitev na podlagi odstopnih izjav
in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
1. Skupščina ugotavlja, da dosedanjima
članoma nadzornega sveta Zdravki Kašan
in Dragu Naberšniku, kot predstavnikoma
kapitala, na podlagi odstopnih izjav z dnem
zasedanja skupščine preneha članstvo v
nadzornem svetu družbe.

2. Skupščina izvoli za nova člana nad‑
zornega sveta, predstavnika kapitala, Da‑
mjana Škofiča in Eduarda Žalarja.
Mandat novih članov traja 4 leta od iz‑
volitve.
Gradivo za skupščino družbe bo na voljo
v tajništvu uprave na sedežu družbe vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in uresničujejo glasovalno pravico pod po‑
gojem, da najkasneje tri dni pred dnevom
skupščine prijavijo svojo udeležbo na se‑
dežu družbe.
Če se bo skupščine udeležil pooblašče‑
nec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in
ostane deponirano na sedežu družbe.
Zaradi nemotenega poteka zase‑
danja skupščine prosimo delničarje in
pooblaščence,da se oglasijo pri prešteval‑
cih glasov vsaj uro pred pričetkom zase‑
danja.
Tabor Ljubljana d.d.
direktor
Radigoj Kobal
Ob-6658/06
Na podlagi 442. člena Zakona o gospo‑
darskih družbah in 19. člena družbene po‑
godbe Grand hotel Toplice Bled, Hotelirstvo
in turizem d.o.o., Cesta svobode 12, Bled,
sklicujeva
osmo skupščino
družbenikov Grand hotel Toplice Bled,
Hotelirstvo in turizem d.o.o., Cesta
svobode 12, Bled
Skupščina bo dne 21. 3. 2006 ob 9. uri v
Grand hotel Toplice, restavracija Panorama,
Cesta svobode 12, Bled.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Izvolitev organov skupščine.
Poslovodstvo predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep:
Izvolijo se organi skupščine:
– za predsednika skupščine se izvoli Rok
Švigelj,
– zapisnik bo vodil notar Vojko Pintar,
– za preštevalki glasov se izvolita Duška
Janša in Sodja Milena.
2. Predlog za povečanje osnovnega ka‑
pitala družbe s stvarnim vložkom.
Poslovodstvo predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep:
Prvič:
Osnovni kapital družbe Grand hotel To‑
plice Bled, Hotelirstvo in turizem d.o.o., Ce‑
sta svobode 12, Bled, se iz dosedanjega
zneska 314,157.000 SIT poveča za znesek
191,714.294 SIT na znesek 505,871.294
SIT.
Drugič:
Povečanje osnovnega kapitala za zne‑
sek 191,714.294 SIT se izvede efektivno z
zagotovitvijo novega stvarnega vložka, ki ga
družbi Grand hotel Toplice Bled, Hotelirstvo
in turizem d.o.o. zagotovi in v celoti prevza‑
me družbenik Sava, družba za upravljanje in
financiranje d.d., Škofjeloška cesta 6, Kranj.
Predmet stvarnega vložka je oprema, ki jo
uporablja družba Grand hotel Toplice Bled,
Hotelirstvo in turizem d.o.o. Oprema, ki je
predmet stvarnega vložka, se nahaja v pri‑
logi sklepa.
Tretjič:
V skladu s sprejetim sklepom o poveča‑
nju osnovnega kapitala se spremeni družbe‑
na pogodba Grand hotel Toplice, Hotelirstvo
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in turizem d.o.o. in si izdela čistopis družbe‑
ne pogodbe družbe, ki ga potrdi notar.
Gradivo za skupščino, vključno s sezna‑
mom opreme, ki je predmet stvarnega vlož‑
ka, je na vpogled vsak delovni dan v računo‑
vodstvu družbe Grand hotel Toplice, Hotelir‑
stvo in turizem d.o.o., na naslovu Cankarje‑
va 6, Bled, vsak dan od 9. do 11. ure.
Pravico udeležbe in glasovanja na skup‑
ščini imajo družbeniki, ki sami ali preko
svojih pooblaščencev pisno najavijo svojo
udeležbo na skupščini poslovodstvu družbe
Grand hotel Toplice, Hotelirstvo in turizem
d.o.o. vsaj tri dni pred sejo skupščine.
Grand hotel Toplice Bled,
Hotelirstvo in turizem d.o.o.,
direktor Zvone Špec
direktor Andrej Šprajc
Ob-6826/06
Na podlagi 26. člena Statuta, uprava
družbe Kompas Bled d.d. sklicuje
15. redno skupščino
družbe Kompas Bled d.d.
ki bo v sredo, 12. 4. 2006 ob 13. uri v
Hotelu Kompas Bled.
Predlaga se naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti
Predsedujoči: po Statutu direktor pod‑
jetja.
Verifikacijska komisija: Maja Štefe, Ro‑
mana Kalamar.
Zapisnik: Notariat – Stane Krainer – no‑
tar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2005, pisnega poročila NS k letnemu poro‑
čilu, sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička, ter podelitev razrešnice Upravi in
NS.
Predlog sklepa:
a) Skupščina je seznanjena z letnim po‑
ročilom družbe za leto 2005 in pisnim poro‑
čilom nadzornega sveta, ki ga je v skladu
z 274a čl. ZGD predložil nadzorni svet in
s katerim obvešča skupščino, da je potrdil
letno poročilo za leto 2005.
b) Bilančni dobiček po obračunu za leto
2005 znaša 17,221.000 SIT. Bilančni dobi‑
ček je oblikovan iz čistega dobička leta 2005
v višini 11,082.000 SIT in iz prenesenega
dobička prejšnjih let v višini 6,139.000 SIT,
in se razporedi: 8,779.500. SIT za dividende
in 8,441.500 SIT v sklad za odkup lastnih
delnic.
c) Potrdi in odobri se delo direktorja in
nadzornega sveta Kompas Bled d.d. v po‑
slovnem letu 2005 ter se direktorju in čla‑
nom nadzornega sveta na podlagi drugega
odstavka 282.a člena Zakona o gospodar‑
skih družbah podeli razrešnica.
3. Poslovni plan družbe za leto 2006
Predlog sklepa: Potrdi se poslovni plan
družbe za leto 2006.
4. Volitve članov nadzornega sveta –
pretek mandatov
Predlog sklepa: Članom NS se podaljša
mandat za 2 leti.
Delničar, ki bi želel razširitev dnevnega
reda, lahko svoj pismeni predlog za obrav‑
navo in predlog sklepa pošlje upravi podjetja
najmanj 3 dni pred skupščino. Le-ta bo odlo‑
čala o njegovi uvrstitvi na dnevni red.
Fizične osebe morajo pri evidentiranju
prisotnosti dokazati svojo identiteto z oseb‑
no izkaznico in potrdilom o vpisu v delniško
knjigo. Pravne osebe pa morajo predložiti

izvod iz registracije, matično številko in
dokazilo o lastništvu delnic.
Evidentiranje se začne ob 12.30 v Ho‑
telu Kompas Bled.
Prosim vse delničarje, da s svojo pri‑
sotnostjo prispevate k uspešni izvedbi
skupščine.
Kompas Bled d.d.
za upravo
direktor Martin Merlak
Ob-7015/06
V skladu z določili 42. in 53. člena Sta‑
tuta GRAD d.d. sklicujem
17. redno skupščino
delniške družbe GRAD,
ki bo v četrtek, 13. 4. 2006 ob 16. uri
v prostorih GRAD d.d., Tržaška 118, Ljub
ljana.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Izvolitev organov in ugotovitev sklep‑
čnosti.
2. Realizacija sklepov 16. redne seje
skupščine.
3. Delitev bilančnega dobička in po‑
delitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
4. Cene in pravila trgovanja z lastnimi
delnicami.
Vabilo je podano skladno s 44. členom
statuta, ki tudi določa, da mora vsak delni‑
čar vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine
obvestiti družbo, da se namerava udeležiti
skupščine in glasovati.
Kolikor želi delničar uvrstitev dodatne
točke na dnevni red ali nasprotni predlog,
lahko delničarji, ki imajo vsaj 5% glasov
to storijo, kolikor primerno obvestijo ostale
delničarje vsaj 15 dni pred sejo (najkasneje
do 29. 3. 2006), ali sedež družbe najkasne‑
je do 22. 3. 2006, z izrecno željo, da se o
predlogu obvesti vse delničarje. Predlog je
potrebno tudi utemeljiti (45. člen statuta).
Točka 1 dnevnega reda temelji na določi‑
lih 9. člena, točka 2 pa na določilih 3. člena
poslovnika skupščine GRAD d.d. Točka 3
temelji na določilih 53. člena statuta GRAD
d.d. in 282. ter 282.a člena ZGD. Točka 4
temelji na določilih 240. člena ZGD.
Nadzorni svet predlaga sprejetje nasle‑
dnjih sklepov:
ad 1: Izvoli se zapisnikar, verifikacijska
komisija in ugotovi sklepčnost.
ad 2: Vsi sklepi so realizirani.
ad 3: Sprejme se predlagana delitev
bilančnega dobička in skupščina podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu.
ad 4: Sprejme se predlagane cene ter
pravila trgovanja z lastnimi delnicami.
Dividende se izplačajo najkasneje do
31. 5. 2006. Upravičenec do prejema di‑
vidende je lastnik imenske delnice vpisan
v knjigo delnic na dan skupščine ali novi
lastnik na dan izplačila dividende ob over‑
jenem pisnem pooblastilu prodajalca.
Gradivo in čistopis statuta je v skladu
z določbami 44. člena statuta delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, vsak delav‑
nik od vključno 14. 3. 2006 do 12. 4. 2006
od 9. do 13. ure. Na seji je prisoten notar.
GRAD d.d.
predsednik nadzornega sveta
Andrej Kavšek
Ob-7022/06
Na podlagi določil 36. člena statuta
družbe Šešir, d.d., Škofja Loka, sklicujem
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IX. redno skupščino
delničarjev družbe Šešir, d.d., Škofja
Loka, Kidričeva 57,
ki bo v torek, 11. 4. 2006 ob 11. uri v
poslovnih prostorih na sedežu družbe, Kidri‑
čeva 57 v Škofji Loki, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep‑
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predse‑
dnika in dva preštevalca glasov po predlogu
uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poro‑
čilom za leto 2005, poročilom nadzornega
sveta in podelitev razrešnice upravi in nad‑
zornemu svetu.
Predlog sklepa:
2. A) Skupščina se seznani z revidiranim
poslovnim poročilom za leto 2005 in s poro‑
čilom nadzornega sveta.
2. B) Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2005.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad‑
zornega sveta skupščina sprejema sklep, da
bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2005 zna‑
ša 134.199,68 SIT ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za
poslovno leto 2006 imenuje revizijska družba
Delloitte & Touche d.o.o., Ljubljana.
5. Ugotovitev prenehanja mandata čla‑
nom nadzornega sveta in imenovanje novih
članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina ugotavlja, da z dnem 26. 4.
2006 preneha mandat članom nadzornega
sveta.
Za nove člane nadzornega sveta družbe
Šešir d.d. za mandatno obdobje štirih let od
dneva imenovanja se imenujejo predloženi
člani.
Skupščina se seznani z imenovanjem
predstavnika delavcev za člana nadzorne‑
ga sveta.
Pogoji za udeležbo
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
ki so vpisani kot delničarji Šešir, d.d., Škofja
Loka, na dan 8. 4. 2006. Pooblastilo mora
biti pisno. Pravico do udeležbe in glasovanja
na skupščini delničarjev ima vsak delničar
ali njegov pooblaščenec, ki pisno prijavo do‑
stavi družbi osebno ali s priporočeno pošto
najpozneje tri dni pred sejo, torej vključno do
8. 4. 2006 na naslov Šešir, d.d., Kidričeva 57,
4220 Škofja Loka, z oznako »Za skupščino«.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko
udeležijo skupščine, tudi če niso delničarji.
Prosimo delničarje, da se zaradi razdeli‑
tve glasovnic zglasijo pol ure pred začetkom
skupščine.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilo, poročilom nadzornega sveta in po‑
ročilom revizorja, bo na vpogled vsak delovni
dan od 10. do 12. ure na sedežu družbe Še‑
šir, d.d., Škofja Loka, v tajništvu družbe.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna,
se skupščina ponovi istega dne ob 13. uri v
istem prostoru.
Na ponovnem zasedanju bo skupščina
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Šešir, d.d. Škofja Loka
uprava družbe
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Zavarovanja
SV 119/06
Ob-7119/06
Na podlagi neposredno izvršljivega no‑
tarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je‑
senic, opr. št. SV 119/06 z dne 2. 3. 2006,
sta bili stanovanji:
– št. 59, v 10. nadstropju večstanovanj‑
ske stavbe na naslovu Cesta maršala Tita
63, Jesenice, stoječe na parc. št. 480 k.o.
Jesenice, v skupni izmeri 59,43 m2, last za‑
staviteljev Ermina Bešića in Lejle Selimović
– vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 26. 2. 2006 in
– št. 65, v 1. nadstropju večstanovanjske
stavbe na naslovu Savska loka 7, Kranj, sto‑
ječe na parc. št. 1262/4 k.o. Kranj, v skupni
izmeri 94,90 m2, last zastaviteljev Bahrije
Selimović in Rifata Selimovića – vsakega
do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne
4. 6. 2001,
zastavljeni v korist upnice Posojilnica
– Bank Borovlje-Celovec, registrirana za‑
druga z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650,
Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Av‑
strija, za zavarovanje denarne terjatve v vi‑
šini 57.000 EUR s pripadki.
SV 120/06
Ob-7121/06
Na podlagi neposredno izvršljivega no‑
tarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je‑
senic, opr. št. SV 120/06 z dne 2. 3. 2006,
je bilo stanovanje št. 19, ki se nahaja v
pritličju večstanovanjske stavbe na Jese‑
nicah, Cesta Cirila Tavčarja 2, stoječe na
parc. št. 522/5 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
44,97 m2, last zastaviteljev Asmirja Delića in
Alise Cerić, na podlagi kupoprodajne pogod‑
be z dne 23. 1. 2006, zastavljeno v korist
upnice Posojilnica – Bank Borovlje-Celovec,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
EMŠ 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Boro‑
vlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denar‑
ne terjatve v višini 35.000 EUR s pripadki.
SV 121/06
Ob-7122/06
Na podlagi neposredno izvršljivega no‑
tarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 121/06 z dne 2. 3.
2006, je bilo stanovanje št. št. 3, v kleti
večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta
Toneta Tomšiča 8, Jesenice, stoječe na
parc. št. 947 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
58,01 m2, last zastavitelja Džanana Kru‑
pića, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
185-170/93 z dne 24. 5. 1993, zastavljeno
v korist upnice Posojilnica – Bank Boro‑
vlje-Celovec, registrirana zadruga z ome‑
jenim jamstvom, EMŠ 1900650, Hauptpla‑
tz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
20.000 EUR s pripadki.
SV 135/06
Ob-7123/06
Na podlagi neposredno izvršljivega no‑
tarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je‑
senic, opr. št. SV 135/06 z dne 7. 3. 2006,
je bilo stanovanje št. 30, ki se nahaja v 6.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Je‑
senicah, Cesta maršala Tita 22, stoječe na
parc. št. 371/5 in parc. št. 371/6, obe k.o. Je‑
senice, v skupni izmeri 57,30 m2, last zasta‑
vitelja Gabra Koširja, na podlagi notarskega
zapisa, sporazuma o priznanju deleža na
skupnem premoženju in prodajne pogodbe,
opr. št. SV 78/06 z dne 10. 2. 2006, za‑
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stavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
matična številka 5026024, s sedežem v Lju‑
bljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 11,600.000 SIT s
pripadki.
SV 138/06
Ob-7124/06
Na podlagi neposredno izvršljivega no‑
tarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je‑
senic, opr. št. SV 138/06 z dne 7. 3. 2006,
je stanovanje št. 17, v izmeri 59,64 m2, ki
se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske
stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 62,
stoječe na parc. št. 471/1, parc. št. 473/2
in parc. št. 474, vse k.o. Jesenice, last za‑
staviteljice Irene Vidovič, na podlagi pro‑
dajne pogodbe v notarskem zapisu opr. št.
SV 102/06 z dne 20. 2. 2006, sklenjene s
prodajalcem Milanom Žvanom, zastavljeno
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Lju‑
bljana, matična številka 5446546, za za‑
varovanje denarne terjatve v višini 67.520
CHF s pripadki.
SV 119/06
Ob-7125/06
Na podlagi neposredno izvršljivega no‑
tarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal, opr. št. SV 119/06 z dne 3. 3. 2006,
je bil poslovni prostor, ki sestoji iz gostinske‑
ga lokala s skladiščem in sanitarijami v iz‑
meri 52,91 m2, z zunanjim vrtom v izmeri pri‑
bližno 35 m2, ki se nahaja v pritličju poslovno
stanovanjske stavbe na naslovu Domžale,
Ljubljanska cesta 88, stoječe na parcelni
številki 3873/3, stavbišče v izmeri 258 m2, ki
je pripisana k vložku št. 3554 k.o. Domžale,
katero je na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 16. 2. 2006, v lasti Igorja Smolnikarja
do celote, zastavljen v korist banke Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, MŠ 1870718, za
zavarovanje denarne terjatve v višini tolar‑
ske protivrednosti 234.000 EUR s pripadki.
SV 173/06
Ob-7126/06
Na podlagi neposredno izvršljivega no‑
tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 173/06
z dne 2. 3. 2006, so bili poslovni prostori,
in sicer pisarne od št. 311 do vključno
št. 323 v skupni izmeri 186.469 m2, ki se
nahajajo v III. nadstropju poslovne stavbe
na naslovu Šlandrova ulica 10 v Ljubljani,
ki stoji na parceli št. 948/18, vpisani pri
z.k. vložku št. 779 k.o. Črnuče, zemljiške
knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last
zastavitelja Štefana Tasiča, na podlagi pro‑
dajne pogodbe z dne 22. 2. 2006, zastav
ljene v korist upnice Kärntner Sparkasse
Aktiengesellschaft, s sedežem v Celovcu
in poslovnim naslovom Neuer Platz 14,
Celovec, Republika Avstrija, identifikacij‑
ska številka 1870718, za zavarovanje de‑
narne terjatve v višini 141.900 EUR v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 152/06
Ob-7127/06
Na podlagi neposredno izvršljivega no‑
tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 152/06 z dne 3. 3.
2006, je nepremičnina, lokal št. 2 v izmeri
79,96 m2, ki se nahaja v sklopu garažne
hiše ob Ulici kneza Koclja v Mariboru, sto‑
ječe na parc. št. 1767, 1768, 1769, 1770 in
1771, k.o. Maribor – Grad, katere lastnik do
celote je Grafična oprema, tiskarstvo, proi‑
zvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., Maribor,
Ulica Kneza Koclja 11, na podlagi prodajne

pogodbe št. 2/05 z dne 22. 6. 2005, za‑
stavljena v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, mat.
št. 5860571, za zavarovanje denarne terja‑
tve do dolžnika Grafična oprema, tiskarstvo,
proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., Ma‑
ribor, Ulica Kneza Koclja 11, v višini 83.350
EUR s pripadki.
SV 162/06
Ob-7128/06
Na podlagi neposredno izvršljivega no‑
tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 162/06 z dne 7. 3.
2006, je nepremičnina, stanovanje št. 8 v
izmeri 84,25 m2, ki se nahaja v III. nad‑
stropju večstanovanjske hiše v Mariboru,
Gosposvetska cesta 33, stoječe na parc. št.
1557, k.o. Koroška vrata, ki je last Andre‑
ja in Irene Simonič, oba stanujoča Gospo‑
svetska cesta 33, Maribor, vsakega do 1/2,
na podlagi prodajne pogodbe št. 862/91 z
dne 14. 12. 1991, zastavljena v korist upni‑
ce Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga z
omejenim jamstvom, Republika Avstrija,
1870572, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnikov Andreja in Irene Simonič, oba
stanujoča Gosposvetska cesta 33, Maribor,
v višini 57.000 EUR v tolarski protivrednosti
po prodajnem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s pripadki.
SV 124/06
Ob-7129/06
Na podlagi neposredno izvršljivega no‑
tarskega zapisa notarja Grasselli Milana iz
Šentjurja pri Celju, opr. št. SV 124/06 z dne
28. 2. 2006, je bila nepremičnina, stano‑
vanjska raba št. identifikatorja 18. E v 5.
in 1. etaži v skupni izmeri 43,15 m2, Cesta
Valentina Orožna 9, Šentjur, identifikacijska
št. stavbe 1369, na parceli št. 578/3 k.o.
Šentjur pri Celju, v lasti zastaviteljev Ver‑
bič Irene in Verbič Mihaela, oba Na Lipico
1, Šentjur,vsakega do ½ celote na podlagi
pogodbe št. KP-25/05-CMC z dne 23. 9.
2005, sklenjene s prodajalcem CM Celje
d.d. Celje, Lava 42 in vknjižbenega dovolila
prodajalca št. PROS-271/06-BŠ z dne 31. 1.
2006 in stanovanju pripadajoči sorazmerni
del objektov, naprav in funkcionalnega ze‑
mljišča, zastavljeno v korist upnice Banke
Celje d.d. Celje, Vodnikova 2, za zavarova‑
nje denarne terjatve v višini 39.720 EUR, s
pripadki.
SV 126/06
Ob-7130/06
Na podlagi neposredno izvršljivega no‑
tarskega zapisa notarja Grasselli Milana iz
Šentjurja pri Celju, opr. št. SV 126/06 z dne
28. 2. 2006, je bila nepremičnina, stano‑
vanjska raba št. identifikatorja 4. E v 2. in
1. etaži v skupni izmeri 54,75 m2, Cesta
Valentina Orožna 9, Šentjur, identifikacijska
št. stavbe 1369, na parceli št. 578/3 k.o.
Šentjur pri Celju, last zastaviteljev Zando‑
meni Mitje in Zandomeni Ide, oba Botričnica
4, Šentjur, vsakega do ½ celote, na podlagi
pogodbe št. KP-13/05-CMC z dne 22. 9.
2005, sklenjene s prodajalcem CM Celje
d.d. Celje, Lava 42 in vknjižbenega dovolila
prodajalca št. PROS-273/06-BŠ z dne 31. 1.
2006 in stanovanju pripadajoči sorazmerni
del objektov, naprav in funkcionalnega ze‑
mljišča, zastavljeno v korist upnice Banke
Celje d.d. Celje, Vodnikova 2, za zavarova‑
nje denarne terjatve v višini 12,658.078 SIT,
s pripadki.
SV 324/06
Ob-7131/06
Na podlagi neposredno izvršljivega no‑
tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kranja, opr. št. 324/06 z dne 3. 3. 2006,
je bilo stanovanje št. 21, v skupni izmeri
21,60 m2, ki obsega sobo – 12,06 m2, hodnik
s kuhinjsko nišo – 4,05 m2, WC s kopalnico
– 3,23 m2, drugi prostor 2,26 m2, v 5. nad‑
stropju večstanovanjske stavbe na naslovu
Valjavčeva ulica 13, Kranj, z oznako 13. ES,
ki stoji na parc. št. 917/2, vpisani pod vložno
št. 2320, k.o. Kranj, ki je v lasti Tanje Pel‑
ko, Ulica Tončka Dežmana 4, 4000 Kranj,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 2.
2006, sklenjene med Igorjem Dolharjem, kot
prodajalcem in Tanjo Pelko, kot kupcem, za‑
stavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
Slovenska 58, Ljubljana, matična številka
5026024, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 7,150.000 SIT, z obrestmi v višini
šestmesečni Euribor + 1,9% letno, ki tečejo
od dneva porabe kredita ter z zapadlostjo
zadnje anuitete 31. 3. 2021.
SV 113/06
Ob-7132/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notar‑
skega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus
iz Trbovelj, opr. št. SV 113/06 z dne 28. 2.
2006, je bila nepremičnina – stanovanje
št. 5, v drugem nadstropju stanovanjske
hiše v Zagorju ob Savi, Kidričeva 2, ki meri
81,76 m2, last zastavitelja Dolinšek Marjana,
EMŠO 0504962500380, stan. Dobovec 47,
Trbovlje, do celote, na podlagi prodajne po‑
godbe z dne 15. 2. 2006, opr. št. SV 75/06,
sklenjene med Režun Špelo, kot prodajalko
in Dolinšek Marjanom, kot kupcem, zasta‑
vljena v korist upnice Banke Zasavje d.d.
Trbovlje, bančne skupine Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25 c, Trbovlje, matična
številka 5026091, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 42.000 EUR z vsemi pripadki
ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela
z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 157/06
Ob-7133/06
Na podlagi neposredno izvršljivega no‑
tarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 157/06 z dne 2. 3. 2006,
je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v ze‑
mljiški knjigi, kot etažna lastnina, stanovanje
št. 19 v izmeri 38,92 m2, ki se nahaja v četr‑
tem nadstropju stanovanjske stavbe v Šem‑
petru, Pod smrekami 12, stoječa na parc.
št. 644, k.o. Šempeter, last posojilojemalca
Vojka Zupanca, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 23. 8. 1993, sklenjene med
Konzorcij upnikov LIK Celje, kot prodajal‑
cem in posojilojemalcem, kot kupcem in po‑
godbe o razdružitvi solastne nepremičnine z
dne 11. 12. 2000, zastavljena v korist upnice
Slavice Čehovin, EMŠO 2903965505080,
stanujoče Gotovlje 106 F, pošta Žalec, za
zavarovanje denarne terjatve na podlagi po‑
sojilne pogodbe v znesku 6,000.000 SIT, z
zapadlostjo posojila 28. 2. 2014, z nominal‑
no obrestno mero v višini 6% ter možnostjo
predčasnega posojila, v primeru zamude z
zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s
stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem
vračila terjatve.
SV 313/2006
Ob-7134/06
Na podlagi neposredno izvršljivega no‑
tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. 313/2006 z dne 2. 3.
2006, je bila nepremičnina, identifikacijska
številka 0660/01425/004 – stanovanje št.
P3, v I. in II. etaži v skupni izmeri 62,55 m2,
v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Lim‑
buška cesta 041, ležeči na parceli številka
1128 k.o. Studenci, katerih lastnik je Saba‑

hudin Bajrić, EMŠO 0103975103556, sta‑
nujoč Maribor, Preradovičeva ulica 029, do
celote, zastavljena v korist upnice Abanke
Vipa d.d., Slovenska cesta 058, Ljubljana,
matična številka 5026024, za zavarovanje
izvršljive denarne terjatve v višini 3,500.000
SIT s pripadki.
SV 351/2006
Ob-7135/06
Na podlagi neposredno izvršljivega no‑
tarskega zapisa notarja Bohinc Stanislava
iz Maribora, opr. št. SV 351/2006 z dne 7. 3.
2006, je bilo stanovanje številka 6, ki je lo‑
cirano v mansardi stanovanjske hiše na na‑
slovu Pregljeva 10, Maribor, stoječe na par‑
celi številka 2467 katastrske občine Tabor,
ki sestoji iz kuhinje izmere 19,30 m2, sobe
izmere 16,17 m2, sobe izmere 11,42 m2, WC
izmere 0,90 m2 – skupne izmere 49,19 m2, s
pripadajočim solastniškim deležem na sku‑
pnih delih in napravah ter skupnih prostorih
stanovanjske hiše in funkcionalnem delu ze‑
mljišča in je last zastaviteljev Cesar Cvetka,
EMŠO 2004949501127, stanujočega Mari‑
bor, Pregljeva ulica 010 in Cesar Viktorije,
EMŠO 3110956505594, stanujoče Maribor,
Prekmurska ulica 044, na podlagi prodaj‑
ne pogodbe številka 4220/93 z dne 15. 10.
1993, zastavljeno v korist upnice Raiffei‑
senbank Halbenrain-Tieschen, registrierte
Genossenschaft mit beschrankter Haftung,
8492 Halbenrain 125, EIŠ 1870602, v za‑
varovanje denarne terjatve v znesku 20.000
EUR s pripadki, kot to določa neposredno
izvršljivi notarski zapis sporazuma o zava‑
rovanju kredita.
SV 157/06
Ob-7136/06
Upnica, SKB banka d.d. Ljubljana, tako
soglaša, dolžnica Nina Škofic, roj. 22. 7.
1979, stanujoča Brezje 68, Brezje, EMŠO
2207979505869 in zastavitelj Boštjan Ber‑
nard, roj. 5. 4. 1976, stanujoč Cankarjeva uli‑
ca 54, Radovljica, EMŠO 0504976500030,
pa tudi izrecno, nepreklicno in nepogojno
dovoljujeta, da se ustanovi hipoteka na ne‑
premičninah v njuni lasti, vsakega do neraz‑
delne ene polovice, in sicer na stanovanju
št. 6, v prvem nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Gorenjska cesta 31a, Ra‑
dovljica, v skupni izmeri 62,14 m2, ki obse‑
ga kuhinjo, tri sobe, predsobo, predprostor,
kopalnico, WC, balkon, klet in ostale pritikli‑
ne ter stanovanju pripadajoč solastni delež
skupnih prostorov, delov in naprav stavbe
in funkcionalnega zemljišča, stoječega na
zemljišču parc. št. 284/7 k.o. Radovljica,
pridobljenega na podlagi prodajne pogod‑
be, sklenjeno s prodajalko Milanko Pirih
dne 23. 2. 2006, v obliki notarskega zapisa
notarke Marjane Tičar Bešter, SV 43/2006,
ki pa v zemljiški knjigi še ni vpisano, za
denarno terjatev v znesku 26.800 EUR z
obrestno mero v višini trimesečnega Euri‑
borja za EUR + 1,95% p.a., ki se spreminja
skladno s pogodbo, z rokom vračila v 300
zaporednih mesečnih anuitetah, od kate‑
rih prva zapade v plačilo najkasneje 18. 4.
2006, vsaka naslednja vsak 18. dan v me‑
secu in zadnja najkasneje dne 18. 3. 2031
ter drugimi pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe
in sporazuma, vse v korist upnice SKB ban‑
ke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, matična
št. 5026237, do dokončnega in popolnega
poplačila njenih terjatev, pri čemur se zava‑
rovanje izvede s sklenitvijo tega sporazuma
po notarju v obliki notarskega zapisa, ki ima
pomen vknjižbe ustanovljene zastavne pra‑
vice, njegovo objavo v Uradnem listu RS,
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zaznambo njegove izvršljivosti ter zastave
nepremičnine na prodajni pogodbi z dne
23. 2. 2006 in hrambo izvirnih: kupoprodaj‑
ne pogodbe, sklenjene med prodajalcem
Veriga, d.o.o., Lesce in kupcem Vojinom
Perovićem, dne 16. 7. 1993, sklepa o dedo‑
vanju Okrajnega sodišča v Radovljici, opr.
št. D 145/2004 z dne 8. 7. 2004 ter zgornje
prodajne pogodbe z dne 23. 2. 2006, pri no‑
tarju, do dokončega in popolnega poplačila
upničinih terjatev. Stanovanje je zastavljeno
na podlagi sporazuma notarja Staneta Krai‑
nerja iz Radovljice, SV 157/06.
SV 156/06
Ob-7137/06
Upnica, SKB banka d.d. Ljubljana, tako
soglaša, dolžnik Boštjan Bernard, roj. 5. 4.
1976, stanujoč Cankarjeva ulica 54, Rado‑
vljica, EMŠO 0504976500030 in zastavite‑
ljica Nina Škofic, roj. 22. 7. 1979, stanujoča
Brezje 68, Brezje, EMŠO 2207979505869,
pa tudi izrecno, nepreklicno in nepogojno
dovoljujeta, da se ustanovi hipoteka na ne‑
premičninah v njuni lasti, vsakega do neraz‑
delne ene polovice, in sicer na stanovanju št.
6, v prvem nadstropju stanovanjskega bloka
na naslovu Gorenjska cesta 31a, Radovljica,
v skupni izmeri 62,14 m2, ki obsega kuhinjo,
tri sobe, predsobo, predprostor, kopalnico,
WC, balkon, klet in ostale pritikline ter sta‑
novanju pripadajoč solastni delež skupnih
prostorov, delov in naprav stavbe in funkci‑
onalnega zemljišča, stoječega na zemljišču
parc. št. 284/7 k.o. Radovljica, pridobljenega
na podlagi prodajne pogodbe, sklenjeno s
prodajalko Milanko Pirih dne 23. 2. 2006,
v obliki notarskega zapisa notarke Marjane
Tičar Bešter, SV 43/2006, ki pa v zemljiški
knjigi še ni vpisano, za denarno terjatev
v znesku 54.200 EUR z obrestno mero v
višini trimesečnega Euriborja za EUR + 3%
p.a., ki se spreminja skladno s pogodbo, z
rokom vračila v 300. zaporednih mesečnih
anuitetah, od katerih prva zapade v plačilo
najkasneje 8. 4. 2006, vsaka naslednja vsak
8. dan v mesecu in zadnja najkasneje dne
8. 3. 2031 ter drugimi pogoji, kot izhajajo iz
te pogodbe in sporazuma, vse v korist upni‑
ce SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina
4, matična št. 5026237, do dokončnega in
popolnega poplačila njenih terjatev, pri če‑
mur se zavarovanje izvede s sklenitvijo tega
sporazuma po notarju v obliki notarskega
zapisa, ki ima pomen vknjižbe ustanovljene
zastavne pravice, njegovo objavo v Ura‑
dnem listu RS, zaznambo njegove izvršlji‑
vosti ter zastave nepremičnine na prodajni
pogodbi z dne 23. 2. 2006 in hrambo izvir‑
nih: kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
prodajalcem Veriga, d.o.o., Lesce in kupcem
Vojinom Perovićem, dne 16. 7. 1993, sklepa
o dedovanju Okrajnega sodišča v Rado‑
vljici, opr. št. D 145/2004 z dne 8. 7. 2004
ter zgornje prodajne pogodbe z dne 23. 2.
2006, pri notarju, do dokončega in popolne‑
ga poplačila upničinih terjatev. Stanovanje
je zastavljeno na podlagi sporazuma notarja
Staneta Krainerja opr. št. SV 156/06.
SV 171/06
Ob-7143/06
Na podlagi neposredno izvršljivega no‑
tarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 171/06, DK 10/06 z dne
23. 2. 2006, je bila nepremičnina z ident. št.
098, last zastavnega dolžnika BNG d.o.o.,
Domžale, Ljubljanska 80, do idealnega de‑
leža 216/1000, kar v naravi predstavlja po‑
slovne prostore v skupni izmeri 94,57 m2, in
sicer 3 poslovne prostore v 4. etaži (1. nad‑
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stropju) v skupni izmeri 73,48 m2 (prostor
št. 1 v neto izmeri 27,74 m2, prostor št. 2 v
neto izmeri 22,93 m2 in prostor št. 3 v neto
izmeri 22,81 m2) z idealnim solastninskim
deležem na skupnih prostorih na naslovu
Ljubljanska cesta 80 v Domžalah, zasta‑
vljena v korist Banke Domžale d.d. Domža‑
le, bančna skupina Nove ljubljanske banke
d.d., 1230 Domžale, Ljubljanska 62, za za‑
varovanje denarne terjatve v višini glavnice
16,000.000 SIT s pp.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 13/2005
Os-6495/06
To sodišče je s sklepom št. St 13/2005 z
dne 28. 2. 2006 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Diamant
Trgovsko in storitveno podjetje Brežice
d.o.o., Čopova 2, Brežice, matična številka
5363888, šifra dejavnosti 51.190.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti skle‑
pa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih
podjetnikov.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 28. 2. 2006
St 288/2005
Os-6496/06
To sodišče je s sklepom St 288/2005
dne 27. 2. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Oblak, svetovanje in storitve, d.o.o., Logatec, Tržaška 84, Logatec,
matična številka 5393671, št. reg. vložka:
10805500.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odv.
Mojca Breznik, Dvorakova 8, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta‑
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva‑
mo, 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, doku‑
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter‑
jatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni‑
mi 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.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 29. 5. 2006 ob 13.30 v razpravni dvorani
št. IV tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 2. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2006
St 66/2005
Os-6497/06
To sodišče je s sklepom St 66/2005 dne
27. 2. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Equity Poslovne in finančne
storitve d.o.o. Kamnik, Fužine 9, matična
številka: 1532626.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Ja‑
nez Artič iz Ljubljane.
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Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta‑
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva‑
mo, 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, doku‑
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter‑
jatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni‑
mi 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.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 29. 5. 2006 ob 13. uri v razpravni
dvorani št. IV/1 tukajšnjega sodišča, Miklo‑
šičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 2. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2006
Lik 28/2006
Os-6498/06
To sodišče je s sklepom Lik 28/2006 dne
24. 2. 2006 začelo likvidacijski postopek nad
dolžnikom Skupnost lastnikov stanovanj
Kumrovška 11-15, Ljubljana, matična šte‑
vilka 5997160, davčna številka 66668794,
vl. številka 12953200.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Ladislav Hafner iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvi‑
dacijskemu senatu v dveh mesecih od dne‑
va objave tega oklica o začetku likvidacij‑
skega postopka. Prijave je treba vložiti v
dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi
dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlo‑
go kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in naj‑
več 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski ra‑
čun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 5. 2006 ob 10.45 v razpravni dvorani
št. II, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 2. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2006
St 107/2005
Os-6499/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 107/2005, dne 27. 2. 2006, začelo ste‑
čajni postopek nad stečajnim dolžnikom Tibex-Zupanič d.n.o., inženiring, storitve,
trgovina s stroji in orodji za obdelavo
lesa in kovin, Ul. Kraljeviča Marka 14,
Maribor.
Šifra dejavnosti: 52.110, matična števil‑
ka: 5681693000.
Odslej firma glasi Tibex-Zupanič d.n.o.,
inženiring, storitve, trgovina s stroji in orodji
za obdelavo lesa in kovin, Ul. Kraljeviča
Marka 14 – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Alenka Gril, Lorbekova 19, Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste‑
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva

objave tega oklica o začetku stečajnega po‑
stopka, in sicer v dveh izvodih dokumenti‑
rane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 22. 9. 2006, ob 9. uri v sobi 253/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno de‑
sko tukajšnjega sodišča dne 27. 2. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 2. 2006
St 6/2006
Os-6500/06
1. Z dnem 27. 2. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Športno društvo
NK Mura, Kopališka 45, Murska Sobota.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dosedanji likvidacijski upravitelj mag. Milo‑
rad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in po‑
trebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev
od dneva objave tega oklica o začetku ste‑
čajnega postopka. S prijavo terjatve morajo
predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki
znaša 2% tolarske vrednosti od vsote pri‑
javljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz II. odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun so‑
dnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100066.
Terjatve upnikov, ki so jih prijavili v likvi‑
dacijskem postopku, ki je zoper dolžnika
tekel pri tukajšnjem sodišču pod opr. št. St
28/2005, se štejejo kot pravočasno prija‑
vljene v tem stečajnem postopku in jih ni
potrebno ponovno prijavljati.
Terjatve upnikov, ki so bile preizkuša‑
ne v likvidacijskem postopku na naroku za
reizkus upniških terjatev dne 27. 2. 2006,
se štejejo za preizkušene tudi v stečajnem
postopku.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozi‑
vamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 8. 5. 2006 ob 9. uri v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 27. 2. 2006 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka. Tega dne na‑
stopijo vse pravne posledice začetka stečaj‑
nega postopka nad dolžnikom in prenehajo
pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika
razpolagati s premoženjem stečajnega dol‑
žnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 2. 2006
St 28/2005
Os-6501/06
Likvidacijski postopek nad dolžnikom
Športno društvo NK Mura, Kopališka 45,
Murska Sobota, se ustavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 2. 2006
St 17/2003
Os-6502/06
To sodišče je v stečajnem postopku zo‑
per stečajnega dolžnika Mizar, Industrija
stavbnega pohištva, Volčja Draga, d.d.,
Volčja Draga 42, v stečaju, sklenilo:
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Tretji narok za preizkus terjatev v tej ste‑
čajni zadevi se določi na 10. 4. 2006 ob 8.30
v sobi št. 110/I tukajšnjega sodišča.
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev, ki
ga je stečajni upravitelj predložil 17. 2. 2006
z datumom 17. 2. 2006.
Narok za obravnavanje osnutka za glav‑
no razdelitev se določi na 10. 4. 2006 ob
8.40 v sobi št. 110/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si osnutek za glavno razdelitev
lahko vpogledajo v času uradnih ur pri tem
sodišču v sobi št. 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 2. 2006
St 35/2003
Os-6503/06
To sodišče je v stečajnem postopku zo‑
per stečajnega dolžnika Oko, Tržno komuniciranje in založništvo, d.o.o. – v stečaju, Solkan, IX. Korpusa 96, sklenilo:
Stečajni postopek v tej zadevi se za‑
ključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečaj‑
nega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku ste‑
čajnega postopka v sodni register dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi
pri stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim
postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 2. 2006
St 31/2003
Os-6513/06
Na podlagi 101. in 102. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
RS, št. 67/93 s spremembami) to sodišče
objavlja oklic:
1. To sodišče je s sklepom z dne 28. 2.
2006, opr. št. St 31/2003 začelo stečajni po‑
stopek nad dolžnikom Alumetal, družba za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ravne 19,
Sveti Anton, Pobegi, matična št. 5705258,
šifra dejavnosti 541.
2. Sklep o začetku stečajnega postopka
se po uradni dolžnosti vpiše v sodni register
tega sodišča in se poleg dolžnikove firme
dodata besedi »v stečaju«.
3. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Igor Bončina, Brilejeva 9, Ljubljana.
4. Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in z dokazili prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dne‑
va objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, dolžnike pa pozivamo, da brez
odlašanja poravnajo svoje dolgove do ste‑
čajnega dolžnika.
5. Narok za preizkus terjatev bo dne
24. 5. 2006 ob 9. uri, v sobi št. 153/I tukaj‑
šnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na sodno desko tukajšnjega so‑
dišča dne 28. 2. 2006.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 28. 2. 2006
St 108/2005
Os-6514/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni‑
kom Advena d.o.o., Ob gozdu 14, Maribor – v stečaju, se v skladu z 99/II členom
ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se ste‑
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2006

St 123/2005
Os-6515/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni‑
kom TVM razvoj d.o.o., C. k Tamu 33, Maribor – v stečaju, se v skladu z 99/II členom
ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se ste‑
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2006
St 112/2005
Os-6516/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni‑
kom Integrating, marketing, trgovina, posredništvo in gostinstvo d.o.o., Glavni
trg 4, Maribor – v stečaju, se v skladu z
99/II členom ZPPSL zaključi, saj premože‑
nje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se ste‑
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2006
St 146/2006
Os-6517/06
To sodišče je s sklepom St 146/2005 dne
27. 2. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Gaura d.o.o., Ljubljana, Koblarjeva 34 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle‑
pa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2006
St 124/2005
Os-6518/06
To sodišče je s sklepom St 124/2005 dne
27. 2. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Atra Ljubljana trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, d.o.o. – v stečaju, Ljubljana, Gunceljska 37.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle‑
pa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2006
St 18/98
Os-6519/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 18/98
z dne 22. 2. 2006 odločilo, da se ustavi
nadaljnje vnovčevanje razdelitvene mase
in stečajni postopek nad dolžnikom Micom
Marcus, marketing in trgovina d.o.o. v
stečaju, Koper, Belveder b.š., matična št.
5804426, zaključi ter po pravnomočnosti
sklepa odredilo izbris stečajnega dolžnika
iz sodnega registra in odločilo, da se na
upnika Factor Banko d.d., Ljubljana pre‑
nese terjatev do dolžnika Esline d.o.o.,
Dunajska cesta 129, Ljubljana, v višini
2,731.093,80 SIT, ki je predmet pravdnega
postopka pred Okrožnim sodiščem v Lju‑
bljani pod opr. št. III Pg 177/2005, na upnika
Micom trgovina, uvoz – izvoz in zastopanje
d.o.o. – v stečaju, Koper, pa prenese terja‑
tev do dolžnika Zwemmer Knjigarna in pa‑
pirnica d.o.o. Ljubljana v višini 570.056,20
SIT s pp, ki je predmet izvršilnega postopka
pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani pod opr.
št. Ig 2001/01212.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 2. 2006
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St 79/2005
Os-6520/06
To sodišče je s sklepom St 79/2005 dne
28. 2. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Estero d.o.o., Beethovnova 12,
Ljubljana – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle‑
pa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2006
St 5/2005
Os-6521/06
To sodišče, Oddelek za gospodarsko
sodstvo, Miklošičeva 7, Ljubljana, razpisuje
narok za obravnavanje osnutka glavne raz‑
delitve v stečajnem postopku nad dolžnikom
KGS Kovinsko gradbene storitve d.o.o.
– v stečaju, Rožna ulica 15, Kočevje – v
stečaju za dne 10. 4. 2006 ob 12.15 v raz‑
pravni dvorani št. 5, tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri tem sodišču v sobi 15/I med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2006
St 78/2004
Os-6522/06
To sodišče je s sklepom St 78/2004 dne
28. 2. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Peter Mujič s.p. Klub Netopir
– v stečaju, Podutiška 242, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2006
St 62/2005
Os-6523/06
To sodišče je s sklepom St 62/2005 dne
28. 2. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Panmix d.o.o. – v stečaju, Spodnje Pirniče 1b, Medvode.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle‑
pa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2006
St 1/2006
Os-6524/06
To sodišče je dne 28. 2. 2006 izdalo
sklep opr. št. St 1/2006, da se začne stečaj‑
ni postopek zoper dolžnika Franko Zastopanje in agencija d.o.o. Vipolže, Vipolže
72, Dobrovo, matična številka 5736021, ši‑
fra dejavnosti 51.900.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, 5290
Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do‑
kazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu se‑
natu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno ta‑
kso v višini 2% tolarske vrednosti od vso‑
te 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 42218-7110006-0106. Prijava terjatev
in vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
25. 5. 2006 ob 8.30 v sobi 119/I tega so‑
dišča.
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Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi‑
šča dne 28. 2. 2006.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 2. 2006
St 53/2001
Os-6675/06
To sodišče je s sklepom St 53/2001 dne
2. 3. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Slovenijaturist d.d., Ljubljana,
Pivovarniška 1 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle‑
pa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2006
St 282/2005
Os-6677/06
To sodišče je s sklepom St 282/2005 dne
2. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad dol‑
žnikom Oražem družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Ljubljana, Wolfova 4, Ljubljana, matična številka 5399165, davčna številka
82476985, vložna številka 10779600.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Me‑
lita Butara, Mala čolnarska 9b, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta‑
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva‑
mo, 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, doku‑
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter‑
jatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni‑
mi 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.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 29. 5. 2005 ob 13.45 v razpravni dvora‑
ni št. 4 tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 3.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2006
St 70/2004
Os-6678/06
Stečajno upraviteljico Aleksandro Kau‑
čič‑Klajnšek se z dne 28. 2. 2006 razreši
funkcije stečajne upraviteljice v stečajni za‑
devi Gostinstvo Gorca d.o.o. – v stečaju,
Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 2. 2006
St 124/2005
Os-6680/06
1. Stečajni postopek nad stečajnim dol‑
žnikom TVM trgovina d.o.o., Cesta k Tamu
33, Maribor – v stečaju, se v skladu z 99/II
členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2006
St 4/2006
Os-6682/06
1. Z dnem 1. 3. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom M&W Futura, podjetje za zastopanje, trženje, proizvodno in
storitveno dejavnost, d.o.o. Logarovci,
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Logarovci 29/a, matična št. 5752493, davč‑
na št. 44788100.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika poziva‑
mo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečaj‑
nemu senatu v roku 2 mesecev po objavi
tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar naj‑
manj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi
dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih.
Ne plača se takse za prijavo terjatev delav‑
cev iz drugega odstavka 160. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. So‑
dno takso morajo plačati pravne osebe na
račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun so‑
dnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100046.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozi‑
vamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 29. 5. 2006 ob 13.30 pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 1. 3. 2006 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 3. 2006
St 1/2006
Os-6690/06
1. Z dnem 1. 3. 2006 se začne stečaj‑
ni postopek nad dolžnikom Čistilni servis
Tino, Ljubomir Sobočan s.p., Ulica Štefana Kovača 9, Murska Sobota, matična
št. 1384643, davčna št. 35237686.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumen‑
tacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku 2 mesecev po objavi tega stečajnega
postopka. K vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 2% tolarske protivredno‑
sti od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi v
dveh izvodih. Ne plača se takse za prijavo ter‑
jatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvida‑
ciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sod
nih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100016.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozi‑
vamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 29. 5. 2006 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 1. 3. 2006 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 3. 2006
St 33/2004
Os-6691/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Gara, d.o.o., Nova Gorica, Prvomajska ulica 37, 5000 Nova Gorica, izven naroka dne 27. 2. 2006 sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega dol‑
žnika Gara, d.o.o., Nova Gorica, Prvomajska
ulica 37, 5000 Nova Gorica, se zaključi.

Pravnomočen sklep o zaključku stečaj‑
nega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku ste‑
čajnega postopka v sodni register dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi
pri stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim
postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 2. 2006
St 43/2004
Os-6692/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Navis Creativ, Bojan
Kerin, s.p., Brunov drevored 13, Tolmin,
v stečaju, sklenilo:
Stečajni postopek v tej zadevi se za‑
ključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečaj‑
nega postopka se vpiše v register samo‑
stojnih podjetnikov, ki ga vodi Agencija Re‑
publike Slovenije za javno pravne evidence
in storitve, izpostava Nova Gorica, matič‑
na številka 1258087, številka dejavnosti K
74.140, davčna številka 53928440.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečaj‑
nega postopka dolžnik preneha in se izbri‑
šejo vsi predhodni vpisi pri stečajnem dol‑
žniku v zvezi s stečajnim postopkom.
Premoženje, ki ga ni bilo mogoče raz‑
deliti upnikom, in sicer dolžnikova osnov‑
na sredstva, transportni voziček, merilni
uri, stojalo za mikrometre in druga osnovna
sredstva v izgradnji (knjigovodska vrednost
na dan 31. 3. 2005 znaša 210.510 SIT), se
izroči Občini Tolmin.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 3. 2006
St 35/2005
Os-6693/06
To sodišče je na seji senata dne 1. 3.
2006 pod opr. št. St 35/2005 sprejelo na‑
slednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom
Avto-HIT Trgovina z vozili in deli Novo
mesto d.o.o., Podbevškova ulica 6/a,
Novo mesto, matična št. 5342813, šifra
dejavnosti 50.102, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Avto-HIT Trgovina z vozili in deli Novo me‑
sto d.o.o., Podbevškova ulica 6/a, Novo me‑
sto, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 1. 3. 2006
St 36/2005
Os-6694/06
To sodišče je na seji senata dne 1. 3.
2006 pod opr. št. St 36/2005 sprejelo na‑
slednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom
Avto-BH Trgovina, servis in prevozi,
d.o.o., Podbevškova ulica 6/a, Novo mesto, matična št. 1121979, šifra dejavnosti
50.102, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Avto-BH Trgovina, servis in prevozi, d.o.o.,
Podbevškova ulica 6/a, Novo mesto, izbriše
iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 1. 3. 2006
St 32/2005
Os-6695/06
To sodišče je dne 1. 3. 2006 s sklepom,
opr. št. St 32/2005 v smislu drugega odstav‑
ka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
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stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni posto‑
pek nad dolžnikom ANVI inženiring, trgovina in proizvodne storitve d.o.o., Ormoška
cesta 81/a – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz‑
briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 3. 2006

St 32/2005
Os-6814/06
V stečajnem postopku nad dolžnikom
ANVI inženiring, trgovina in proizvodne
storitve d.o.o., Ormoška cesta 81/a, Ptuj,
se prekliče narok za preizkus terjatev, ki je
določen za dne 11. 4. 2006 ob 9. uri v sobi
26/II tega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 3. 2006

St 183/2005
Os-6806/06
To sodišče je s sklepom St 183/2005 dne
2. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad dol‑
žnikom Finicija, razvojna družba, d.o.o.,
Pražakova 20, Ljubljana, matična številka
5515602, davčna številka 62994743, vložna
številka 11290100.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odv.
Nataša Gibičar Toš, Cigaletova 1, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta‑
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva‑
mo, 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 pri‑
javljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in
največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 29. 5. 2006 ob 14. uri v razpravni dvo‑
rani št. 4 tukajšnjega sodišča v Ljubljani,
Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 3.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2006

St 25/2002
Os-7017/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper ste‑
čajnega dolžnika Komet, Podjetje za prodajo na debelo, zastopanje in opravljanje
ostalih komercialnih poslov, d.o.o., Nova
Gorica – v stečaju, Ledine 161, Nova Gorica, sklenilo:
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev, ki
ga je predložila stečajna upraviteljica 27. 2.
2006 in ima datum 27. 2. 2006.
Narok za obravnavanje osnutka za glav‑
no razdelitev se določi na 10. 4. 2006 ob
13.30 v sobi št. 110/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si osnutek za glavno razdelitev
lahko vpogledajo v času uradnih ur pri tem
sodišču v sobi št. 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 3. 2006

St 122/2005
Os-6807/06
To sodišče je v postopku prisilne porav
nave pod opr. št. St 221/2005 nad dolžni‑
kom Ilir Inženiring, prodaja biro opreme,
servis, fotokopiranje d.o.o., Ob železnici
18, Ljubljana, zaradi umika predloga po‑
stopek ustavilo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2006
St 62/2004
Os-6810/06
To sodišče je s sklepom St 62/2004 dne
1. 3. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Kora, trgovsko in servisno
podjetje d.o.o. – v stečaju, Levarjeva 55,
Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle‑
pa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2006
St 17/2000
Os-6812/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 17/2000, z dne 3. 3. 2006 v smislu pr‑
vega odstavka 169. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A)
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Novice Vodušek Press založništvo, tiskovna agencija, storitve d.o.o., Slomškova 3, Ptuj – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se bo dolžnik
izbrisal iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 3. 2006

St 27/2005
Os-6816/06
Postopek prisilne poravnave nad dolžni‑
kom Trgovina, zastopstvo in posredništvo Aleksander Jug s.p., Tolsti vrh 2e,
Ravne na Koroškem, se ustavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 3. 2006

St 10/2005
Os-7018/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Soča, Vodnogospodarsko podjetje, d.d., Nova Gorica, Industrijska c. 2, Kromberk, Nova Gorica, v
stečaju, sklenilo:
Tretji narok za preizkus terjatev v tej za‑
devi se določi na 10. 4. 2006 ob 13. uri v
sobi 110/I tega sodišča.
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev,
ki ga je stečajna upraviteljica predložila 2.
3. 2006 in ima datum 1. 3. 2006.
Narok za obravnavanje osnutka za glav‑
no razdelitev se določi na 10. 4. 2006 ob
13.10 v sobi št. 110/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si osnutek za glavno razdelitev
lahko vpogledajo v času uradnih ur pri tem
sodišču v sobi št. 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 3. 2006

Izvršbe
In 2004/00130
Os-4899/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega so‑
dišča v Kranju, opr. št. In 2004/00130 z dne
1. 6. 2004, je bil dne 16. 9. 2004 opravljen v
korist upnikov 1. Javno podjetje Komunala
p.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj, ki ga zasto‑
pa Domplan, d.d. Kranj in 2. Domplan d.d.,
Kranj, Bleiweisova 14, Kranj, proti dolžnici
Ivanki Medic, Hrastje 49, Kranj, zaradi izter‑
jave 43.062 SIT s pp, rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljško knjigo – stanovanje št.
1, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu
Hrastje 49, Kranj, s pripadajočimi skupnimi
deli, prostori, objekti in napravami ter funki‑
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conalnim zemljiščem v lasti dolžnice Ivanke
Medic, Hrastje 49, Kranj.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 2. 2006
In 2003/00439
Os-5154/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2003/00439 z
dne 11. 11. 2003, je bil dne 25. 2. 2004 opra‑
vljen v korist upnikov 1. Komunala Kranj,
d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj in 2. Ele‑
ktro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Bleiweisova c. 6,
Kranj, ki ju zastopa Domplan d.d. Kranj in 3.
Domplan, družba za inženiring, nepremični‑
ne, urbanizem in energetiko, d.d., Bleiweiso‑
va cesta 14, Kranj, proti dolžnici Zlati Tišler,
Kranj, Planina 74, zaradi izterjave 232.648
SIT s pp, rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo – stanovanje št. 3, v 1.
nadstropju stanovanjske stavbe na Planini
74, Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli, pro‑
stori, objekti in napravami ter funkcionalnim
zemljiščem v lasti dolžnice Zlate Tišler, Zg.
Planina 74, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 20. 2. 2006
In 2005/00111
Os-5741/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2005/00111 z
dne 31. 5. 2005, je bil dne 15. 7. 2005 opra‑
vljen v korist upnika Boruta Pernuša, Pre‑
ska 28, Tržič, ki ga zastopa odvetnik Zorko
Benedičič iz Tržiča, proti dolžniku Ademaj
Imriju s.p., Ulica Nikole Tesla 5, Kranj, zaradi
izterjave 704.100 SIT s pp, rubež nepremič‑
nine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, sta‑
novanje št. 8, v 1. nadstropju stanovanjske
stavbe na naslovu Ulica Janeza Puharja 10,
Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli, prosto‑
ri, objekti in napravami ter funkcionalnim
zemljiščem v lasti dolžnika Ademaja Imrija,
Ulica Nikole Tesle 5, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 2. 2006
In 2005/00116
Os-4700/06
V izvršilni zadevi upnika Stanovanjske‑
ga sklada Republike Slovenije, javni sklad,
Poljanska c. 31, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnica Špela Plešec iz Ljubljane, proti
dolžnici Aleksandri Hirschenhauser, Železni‑
kova 18, Maribor, zaradi izterjave denarne
terjatve v znesku 141.443,50 SIT s pripad‑
ki, se na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. In
2005/00116 z dne 1. 3. 2005, zarubi nepre‑
mičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
in sicer trisobno stanovanje št. 4, v pritličju
stanovanjske hiše na naslovu Železnikova
18 v Mariboru, v skupni izmeri 74,27 m2,
last dolžnice.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 2. 2006
In 79/2005
Os-24683/05
V izvršilni zadevi upnice Kärntner Spar‑
kasse AG Celovec, ki jo zastopa odv. Zoran
Hartman iz Ljubljane, proti dolžnikoma Viro,
podjetje za trgovino in storitve d.o.o. in To‑
mažin Maji iz Lesc, Taleška 3, zaradi izter‑
jave 12,868.098,18 SIT, je izvršitelj Marijan
Hojs, dne 16. 8. 2005, s pričetkom ob 12. uri
in zaključkom ob 12.10 opravil rubež nepre‑
mičnine, last dolžnika, poslovnega prostora
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z identifikacijsko številko 21559097, v me‑
detaži v izmeri 52 m2 ter sorazmerni delež
skupnih prostorov, delov in naprav stavbe
na naslovu Alpska cesta 37b, Lesce, na par‑
celni št. 501/28, vl. št. 1424, k.o. Hraše.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 16. 8. 2005
In 2005/00186
Os-4694/06
Na podlagi sklepov tukajšnjega sodišča
z dne 19. 7. 2005 in z dne 25. 7. 2005, opr.
št. In 05/00186, je bil dne 22. 12. 2005
opravljen v korist upnika Sipro d.o.o., Peč‑
nikova 1, Žalec, rubež stanovanja št. 20, v 3.
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Polzela 207b, Polzela, v skupni izmeri 50,90
m2, last dolžnikov Bernarde Verdev in Cirila
Verdev, oba stan. Polzela 207b, Polzela.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 9. 2. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 18324/2004
Os-3712/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagatelja Igorja Palirja,
Staneta Severja 15, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na stanovanju št. 93, na
naslovu Staneta Severja 15, Maribor, vpi‑
sanem v podvložek št. 1761/12, k.o. Spo‑
dnje Radvanje, dne 9. 1. 2006, pod opr. št.
Dn 18324/2004, izdalo sklep o začetku po‑
stopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 3/93 z dne 1. 4. 1993,
o prodaji stanovanja št. 93, v II. nadstropju
stanovanjske stavbe v Mariboru, Ul. Staneta
Severja 15, parc. št. 1847/3 in vpisanem v
zemljiškoknjižni podvložek št. 1761/12, k.o.
Spodnje Radvanje, sklenjene med Osnovno
šolo Prežihov Voranc Maribor, ki jo zastopa
ravnatelj šole Franc Šilec, kot prodajalcem
in Zmago Palir, Ul. Frana Kovačiča 11, Ma‑
ribor, kot kupcem in s katero je prodajalec
dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime
kupca za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 2. 2006
Dn 13385/2004
Os-4529/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Marije Šarfer,
Ruške čete 16, Ruše, ki jo zastopa Flatma‑
ry, Marija Topolovec s.p., Glavni trg 17/b,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
stanovanju št. 17, na naslovu Ul. Ruške
čete 16, Ruše, vpisanem v podvložek št.
1251/17, k.o. Ruše, dne 6. 1. 2006, pod opr.
št. Dn 13385/2004 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne li‑
stine, kupoprodajne pogodbe št. 330/93 z
dne 15. 7. 1993, o prodaji stanovanja št.
17, v IV. nadstropju stanovanjske stavbe v
Rušah, Ul. Ruške čete 16, parc. št. 594/2 in
vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št.
1251/17, k.o. Ruše, sklenjene med Tovarno
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dušika Ruše, metalurška kemična industri‑
ja d.o.o., Tovarniška c. 51, Ruše, kot pro‑
dajalcem in Marjeto Knuplež in Marjanom
Knupležem, Ul. Ruške čete 16, Ruše, kot
kupcema, in s katero je prodajalec dovolil
vpis lastninske pravice na ime kupcev za
to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 2. 2006
Dn 13795/2004
Os-4530/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagatelja Andreja Stiperja,
Ljubljanska ul. 88a, Maribor, ki ga zastopa
Marija Topolovec s.p., Glavni trg 17/b, Ma‑
ribor, za vknjižbo lastninske pravice na sta‑
novanju št. 18, na naslovu Ljubljanska 88a,
Maribor, vpisanem v podvložek št. 1728/18,
k.o. Spodnje Radvanje, dne 16. 1. 2006,
pod opr. št. Dn 13795/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško‑
knjižne listine, kupne pogodbe št. 3644 z
dne 1. 6. 1967, o prodaji stanovanja št. 18,
v II. nadstropju stanovanjske stavbe v Ma‑
riboru, Ljubljanska ul. 52 (88a), stoječi na
parc. št. 541, vpisanem v zemljiškoknjižni
podvložek št. 1728/18, k.o. Spodnje Radva‑
nje, sklenjene med prodajalcem Podjetjem
za visoke gradnje Stavbar Maribor, Indu‑
strijska ul. 13 in kupcema Danico Kompan
ter Francem Kompanom, Ramovševa ul. 5,
Maribor.
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 zgo‑
raj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 2. 2006
Dn 2481/2005
Os-4748/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Jelke Lešnik,
Kočevarjeva ul. 17, Maribor, za vknjižbo la‑
stninske pravice na stanovanju št. 7, na na‑
slovu Kočevarjeva ul. 17, Maribor, vpisanem
v vložek št. E‑16/B‑8, k.o. Koroška vrata,
dne 6. 7. 2005, pod opr. št. Dn 2481/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzposta‑
vitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 7. 10. 1993, o prodaji sta‑
novanja št. 7, v III. nadstropju stanovanjske
stavbe v Mariboru, Kočevarjeva ul. 17, ki
stoji na parc. št. 1655 in vpisanem v ze‑
mljiškoknjižni vložek št. E‑16/B‑8, v kata‑
strski občini Koroška vrata, sklenjene med
prodajalcem Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije p.o., Ve‑
trinjska 2, Maribor, ki ga zastopa direktor
Štefan Lutar, dipl. inž. in kupovalko Jelko
Lešnik, Kočevarjeva 17, Maribor, s katero
je prodajalec dovolil vpis lastninske pravice
v zemljiški knjigi na ime kupovalke za to
stanovanje.
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 zgo‑
raj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 2. 2006
Dn 3339/2005
Os-4753/06
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško‑
knjižni zadevi Dn št. 3339/2005, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 15. 2. 2006
objavlja naslednji oklic:
oklic se nanaša na stanovanje št. 4, v
pritličju stanovanjske stavbe na Kolodvorski
1A, Postojna, v izmeri 54,67 m2, stoječe
na parc. št. 665, v vložni št. 545, k.o. Po‑
stojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupo‑
prodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.
168 – ARING/93, sklenjene med prodajalko
Občina Postojna in kupcem Močnik Vinkom,
Kolodvorska 1A, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Vičič Marti‑
ne, Brinškova ulica 24, Ilirska Bistrica.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge po‑
goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 15. 2. 2006
Dn 2282/2004
Os-4754/06
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško‑
knjižni zadevi Dn št. 2282/2004, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 15. 2. 2006
objavlja naslednji oklic:
oklic se nanaša na stanovanje št. 8, v 3.
nadstropju na Jenkovi 20, Postojna, v izmeri
26,36 m2, stoječe na parc. št. 2675/5, v vlo‑
žni št. 175, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupo‑
prodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.
14ARING/92, sklenjene med prodajalko Ob‑
čino Postojna in kupcem Medvešek Jožico,
Ljubljanska 9, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Medvešek
Jožice, Ljubljanska 9, Postojna.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge po‑
goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 15. 2. 2006
Dn 3090/2005
Os-4755/06
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško‑
knjižni zadevi Dn št. 3090/2005, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 15. 2. 2006
objavlja naslednji oklic:
oklic se nanaša na stanovanje št. 28, v
4. nadstropju na Kolodvorski 1A, Postojna,
v izmeri 54,67 m2, stoječe na parc. št. 665,
v vložni št. 545, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na ku‑
poprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. 35/93, sklenjene med prodajalcem HOT
hoteli – turizem d.o.o., Postojna in kupcem
Salija Bajsa, Kolodvorska 1A, Postojna.
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Vknjižba se zahteva v korist Salija Bajsa,
Kolodvorska 1A, Postojna.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge po‑
goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 15. 2. 2006
Dn 2526/2004
Os-4756/06
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško‑
knjižni zadevi Dn št. 2526/2004, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 15. 2. 2006
objavlja naslednji oklic:
oklic se nanaša na stanovanje št. 12, v 2.
nadstropju na Jenkovi 20, Postojna, v izmeri
52,81 m2, stoječe na parc. št. 943, v vložni
št. 1897, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na ku‑
poprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. 026/60-2/93, sklenjene med prodajalcem
LIV Postojna, p.o. Hidravlika, stroji, plastika
Postojna in kupcem Bergoč Ivico, Jenkova
20, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Bergoč Ivi‑
ca, Jenkova 20, Postojna.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge po‑
goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 15. 2. 2006
Dn 2483/2005
Os-4757/06
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško‑
knjižni zadevi Dn št. 2483/2005, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 15. 2. 2006
objavlja naslednji oklic:
oklic se nanaša na stanovanje št. 20, v 4.
nadstropju na Jenkovi 18, Postojna, v izmeri
57,16 m2, stoječe na parc. št. 1033, v vložni
št. 2020, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupo‑
prodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.
181 – ARING/93, sklenjene med prodajalko
Občino Postojna in kupcema Mikuž Boja‑
nom in Mikuž Borisom, Prekomorskih brigad
5, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Mišetič
Franka, Pretnerjeva ul. 4, Postojna.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge po‑
goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 15. 2. 2006
Dn 2707/2005
Os-4758/06
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško‑
knjižni zadevi Dn št. 2707/2005, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 15. 1. 2006,
objavlja naslednji oklic:
oklic se nanaša na stanovanje št. 8, v
nadstropju v Vilharjevi ulici 19, Pivka, v iz‑
meri 56,32 m2, stoječe na parc. št. 1206/13,
v vložni št. 329, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupo‑
prodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.

II/BM-ZI-110/93, sklenjene med prodajalko
Občino Postojna in kupcem Mišetič Fran‑
kom, Pretnerjeva ul. 4, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Zorman Se‑
bastjana in Zorman Marije, Vilharjeva ulica
19, Pivka.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge po‑
goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 15. 2. 2006
Dn 2277/2004
Os-4759/06
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško‑
knjižni zadevi Dn št. 2277/2004, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 15. 2. 2006
objavlja naslednji oklic:
oklic se nanaša na stanovanje št. 20, v
4. nadstropju na Jenkovi 18, v Postojni, v
izmeri 67,31 m2, stoječe na parc. št. 944, v
vložni št. 1897, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na ku‑
poprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. 026/90-2/91, sklenjene med prodajalko
Občino Postojna in kupcem Radivojevič Če‑
domirjem, Jenkova 18, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Radivojevič
Čedomirja, Jenkova 18, Postojna.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge po‑
goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 15. 2. 2006
Dn 2602/2005
Os-4760/06
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško‑
knjižni zadevi Dn št. 2602/2005, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 15. 2. 2006
objavlja naslednji oklic:
oklic se nanaša na stanovanje št. 4, v P.
nadstropju v Vilharjevem naselju 21, Pivka,
v izmeri 61,37 m2, stoječe na parc. št. 1033,
v vložni št. 2020, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na ku‑
poprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. 026/285-2/91, sklenjene med prodajalko
Občino Postojna in kupcem Čelhar Pavlino,
Vilharjevo naselje 21, Pivka.
Vknjižba se zahteva v korist Čelhar Pa‑
vline, Vilharjevo naselje 21, Pivka.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge po‑
goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 15. 2. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 654/2004
Os-3707/06
Okrožno sodišče v Kopru je v pravdni za‑
devi tožeče stranke Banke Koper d.d., Ko‑
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per, Pristaniška 14, zoper toženo stranko
Sandija Černoša, Krožna pot 20, Ljubljana,
sedaj neznanega bivališča, zaradi izterja‑
ve 2,130.033,42 SIT, ki se vodi pod opr. št.
P 654/2004, toženi stranki Sandiju Černoša,
na podlagi določbe 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, ker
je neznanega bivališča in nima postavljenega
pooblaščenca, postavilo začasno zastopnico,
Bredo Demšar, odvetnico iz Kopra.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne na‑
stopi pred sodiščem, oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči so‑
dišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 1. 2006
In 2002/00206
Os-4683/06
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. In 2002/00206 z dne 14. 2.
2006, upnika Stanovanjskega sklada Repu‑
blike Slovenije, Poljanska cesta 31, Ljublja‑
na, ki ga zastopa odvetnica Špela Plešec iz
Ljubljane, proti dolžnici Fadili Kananovič, Trg
Rivoli 3, Kranj, ki jo zastopa začasni zasto‑
pnik odvetnik Marko Klofutar iz Kranj, zaradi
izterjave 561.082,40 SIT s pp in 877.503,20
SIT s pp, se dolžnici Fadili Kananovič, Trg
Rivoli 3, Kranj, postavi začasni zastopnik
Marko Klofutar, odvetnik iz Kranja. Začasni
zastopnik bo dolžnico zastopal, dokler ne
bo le‑ta ali njen pooblaščenec nastopil pred
sodiščem oziroma dokler ji skrbstveni organ
ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2006
D 93/94
Os-5736/06
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v za‑
puščinski zadevi po pok. Saksida Jožefi od
Vincenca, roj. 23. 9. 1910, Prvačina 229, dr‑
žavljanki Republike Slovenije, izven naroka
dne 21. 2. 2006 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
dedinji Mariji Zorn, neznanega prebivališča,
postavi začasno zastopnico odv. Hildo Pipan
iz Nove Gorice, katera bo dedinjo nezna‑
nega prebivališča zastopala v zapuščinski
zadevi D 93/94 pred sodiščem, vse dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 2. 2006
In 2005/00088
Os-2146/06
Okrajno sodišče v Novem mestu je v iz‑
vršilni zadevi opr. št. In 2005/00088, upnice
Republike Slovenije, Ministrstva za finan‑
ce, DURS DU Novo mesto, ki jo zastopa
Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek
v Novem mestu, Vrhovčeva 18, zoper dol‑
žnico Tatjano Vidic, Lepi pot 4, Ljubljana,
zaradi plačila 18,283.190,86 SIT s pp, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čle‑
na Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s
15. členom ZIZ dolžnici, zaradi nemožnosti
vročitve sodnih pisanj, postavilo začasnega
zastopnika, Mateja Šporarja, odvetnika iz
Novega mesta.
Začasni zastopnik bo zastopal interese
dolžnice v tej zadevi vse dotlej, dokler se
ne ugotovi njeno bivališče oziroma dokler
dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopita
pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 24. 1. 2006
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Oklici dedičem
D 3/2006
Os-2012/06
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v
teku zapuščinski postopek po pokojnem
Vincencu Šušteriču, rojenem 29. 6. 1898,
nazadnje stanujočem Pišece 88/a, Pišece,
ki je umrl 1. 12. 1981.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pra‑
vico do dediščine po pokojnem Vincencu
Šušteriču, da se priglasijo Okrajnemu so‑
dišču v Brežicah, v enem letu od objave
tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 16. 1. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 259/2006
Rg-4541/06
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postop‑
ku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Agrinova d.o.o., trgovina in
storitve, Podvin 34/h, Polzela, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
z dne 13. 5. 2005.
Premoženje družbe ostane družbenici
PPT Veletrgovina d.o.o., Maretićeva 6, Za‑
greb, ki prevzame obveznost plačila more‑
bitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 31. 1. 2006
Srg 2717/2005
Rg-4729/06
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postop‑
ku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Global Art - Čajavec, družba
za organiziranje kulturnih prireditev, raziskovanje, trgovino, storitve in proizvodnjo k.d. Celje, Pleteršnikova 1, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbe‑
nikov z dne 12. 12. 2005.
Premoženje družbe ostane družbeniko‑
ma Čajavec Rudiju in Čajavec Tanji, oba
Pleteršnikova 1, Celje, ki prevzameta obve‑
znost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 2. 2006
Srg 383/2006
Rg-4733/06
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postop‑
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ku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Boby Trade, proizvodno, gostinsko in trgovsko podjetje d.o.o., Laška vas
14, Štore, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenika z dne 14. 2. 2006.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Pušnik Vladimirju, Kovača vas 137, Sloven‑
ska Bistrica, ki prevzame obveznost plačila
morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre‑
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re‑
gistra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 2. 2006
Srg 1989/2005
Rg-4921/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registr‑
sko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Adriatic INT, Podjetje za reševanje mednarodnih škod d.o.o. Koper,
Ljubljanska cesta 3/a, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno številko 1/02577/00,
preneha po skrajšanem postopku po skle‑
pu družbenika z dne 29. 11. 2005.
Družbenik Adriatic, Zavarovalna družba
d.d., Koper, Ljubljanska c. 3a, izjavlja, da
so poplačane vse obveznosti družbe, da so
urejena vsa morebitna razmerja z delavci in
da prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo pre
ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku, se prenese na Adriatic, zavaroval‑
na družba d.d., Koper.
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 14. 2. 2006
Srg 1990/2005
Rg-4927/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registr‑
sko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Prosper, Podjetje za finančno-poslovne storitve in promet kapitala,
d.o.o., Ljubljanska cesta 3/a, Koper, ki je
visana pri tem sodišču pod vložno števil‑
ko 1/03188/00, preneha po skrajšanem po‑
stopku po sklepu družbenika z dne 29. 11.
2005.
Družbenik Adriatic, Zavarovalna družba
d.d., Koper, Ljubljanska c. 3a, izjavlja, da
so poplačane vse obveznosti družbe, da so
urejena vsa morebitna razmerja z delavci in
da prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo preo‑
stalo po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku, se prenese na Adriatic, zavaroval‑
na družba d.d., Koper.
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 14. 2. 2006
Srg 2463/2005
Rg-5282/06
Družba Klokočovnik, gradnje in varstvo pri delu, d.o.o., s sedežem Zgornje
Rute 93, Gozd Martuljek, vpisana na reg.
vl. št. 1/06313/00, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preosta‑
lih obveznosti družbe upnikom prevzame
Klokočovnik Ivan, Zgornje Rute 93, Gozd
Martuljek.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo si‑
cer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 2. 2005
Srg 12855/2005
Rg-34823/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot regi‑
strsko sodišče na predlog družbe Slolast,
podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.,
Dunajska cesta 156, Ljubljana, v zvezi s
predlogom za prenehanje družbe po skraj‑
šanem postopku in izbrisa iz sodnega regi‑
stra objavlja sklep:
družba Slolast, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta
156, Ljubljana, preneha po skrajšanem po‑
stopku po sklepu skupščine z dne 17. 10.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Mikuž Vladimir, Ulica Po‑
horskega bataljona 85 c, Ljubljana, Prinčič
Matjaž, Stanežiče 7 e, Ljubljana-Šentvid,
Rejc Izidor, Vodovodna cesta 3, Ljubljana,
Skok Alojz, Cerkova ulica 9, Ljubljana, Ude
Lojze, Krojaška ulica 5, Ljubljana, Zemljarič
Janez, V Murglah 147, Ljubljana, ki z usta‑
novitvenim kapitalom 2,100.000 SIT prevze‑
majo obveznost plačila morebitnih preosta‑
lih obveznosti družbe.
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 so‑
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2005
Srg 01007/2006
Rg-3735/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr‑
sko sodišče na predlog predlagatelja za pre‑
nehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Perme, Podjetje
za proizvodnjo in komisijsko prodajo mesar‑
skih strojev in pripomočkov d.o.o., Ljubljana,
Tomišelj 74, objavlja sklep:
družba Perme, Podjetje za proizvodnjo
in komisijsko prodajo mesarskih strojev
in pripomočkov d.o.o., Ljubljana, Tomišelj 74, reg. št. vl. 1/11558/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družabnika
z dne 26. 1. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Perme Janez, Tomišelj 74,
Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika prenehanju druž‑
be po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih druž‑
bah 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
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Srg 00960/2006
Rg-4534/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr‑
sko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in iz‑
brisa iz sodnega registra družbe Hidrostisk,
Podjetje za trgovino na debelo in drobno,
uvoz, izvoz, d.o.o., Ljubljana, Pod Hruško
2, objavlja sklep:
Hidrostisk, Podjetje za trgovino na
debelo in drobno, uvoz, izvoz, d.o.o. Ljubljana, Pod Hruško 2, preneha po skrajša‑
nem postopku po sklepu skupščine z dne
30. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Jernejčič Dolinar Barbara,
Ljubljana, Ulica Lojzeta Spacala 6, ki pre‑
vzema obveznost plačila morebitnih preo‑
stalih 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 smi‑
slu 396. in 397. člena Zakona o gospodar‑
skih 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 sodega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2006
Srg 00141/2006
Rg-4540/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr‑
sko sodišče na predlog predlagatelja za pre‑
nehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Edil, proizvodnja,
svetovanje in razvoj, d.o.o., Ljubljana, Igri‑
ška 3, objavlja sklep:
Edil, proizvodnja, svetovanje in razvoj, d.o.o., Ljubljana, Igriška 3, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči‑
ne z dne 22. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Hribar Milič Adriana, Lju‑
bljana, Igriška 3, 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 dne‑
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so‑
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2006
Srg 646/2006
Ob-5142/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr‑
sko sodišče na predlog družbe Presenta,
Zastopanje in marketing, d.o.o., Šmartinska
217, Ljubljana, v zvezi s predlogom za pre‑
nehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Presenta, Zastopanje in marketing, d.o.o., Šmartinska 217, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 1. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Wilma Černe Van de Hoef,
Senožeti 94, Dol pri Ljubljani, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob‑
veznosti 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 smi‑
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo‑
darskih 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 14846/2005
Rg-5762/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr‑
sko sodišče na predlog predlagatelja za pre‑
nehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Eko Bober-Dol‑
ničar, proizvodnja in trgovina, k.d., Ljubljana,
Tržaška 336, ki jo zastopa notar Darko Jer‑
še iz Postojne, objavlja sklep:
Eko Bober-Dolničar, proizvodnja in trgovina, k.d., Ljubjana, Tržaška 336, pre‑
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 21. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Dolničar Ivan, Ljubljana,
Tržaška 336 in Marinko Anton, Pot na Pleši‑
vico 1, Lukovica pri Brezovici, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob‑
veznosti 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 dne‑
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so‑
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2006
Srg 88/2006
Rg-3722/06
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re‑
gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodne‑
ga registra družbe Figura Impex, podjetje za
trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o. Adle‑
šiči, Velika sela 1, objavlja sklep:
družba Figura Impex, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o., Adlešiči, Velika sela 1, vpisana na reg. vl. št.
1-3388/00, preneha po skrajšanem postop‑
ku po sklepu skupščine z dne 6. 2. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Robert Požek, Adlešiči,
Velika sela 1, z ustanovitvenim kapitalom
2,139.000 SIT, ki prevzema obveznost pla‑
čila morebitnih preostalih obveznosti druž‑
be.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2,139.000
SIT in preostalo premoženje družbe v celoti
prenese na Požek Roberta, Dragatuš, Dra‑
gatuš 4/a.
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 so‑
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2006
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Preklici
Štampiljke preklicujejo
Banka Celje d.d., Vodnikova 2, 3000 Ce‑
lje, p.p. 431, preklicuje štampiljko z logoti‑
pom Banke Celje d.d. št. 139. Ob-6527/06

Priglasitvene liste preklicujejo
AUROOPTA d.o.o., Ulica v Kokovšek
46,
Ljubljana,
obrtno
dovoljenje,
št.
070495/3645/01-34/2001, izdano dne 9.1.2001.
gny‑216622

Potne listine preklicujejo
Alibegović Teoman, Zadružna ulica 22,
Komenda, potni list, št. P00055914. gny‑216647
Bajramović Emir, Vrtnarija 6b, Vrhnika, potni
list, št. P000965806. gnm‑216384
Bencek Bojan, Jablovec 23/b, Podlehnik,
potni list, št. P00584407. gnh‑216539
Blas Maja, Kovačeva ulica 8, Ljubljana, potni
list, št. P00496375. gnm‑216534
Dević Kresnik Eva, Am Hahrenwald 3,
75378 Bad Liebenzell, potni list, št. P00729850.
gnx‑216423
Dittrich Aleš, Lipe 16, Ljubljana, potni list, št.
P00300692. gnp‑216606
Erčulj Tatjana, Videm 18, Videm-Dobrepolje,
potni list, št. P00277390. gnb‑216545
Flajs Mateja, Naselje heroja Maroka 26,
Sevnica, potni list, št. P00747104. gnz‑216696
Fujan Aleš, Ob dolenjski železnici 38,
Ljubljana, potni list, št. P01094685. gnp‑216506
Hodžić Vahidin, Dolenjska cesta 21, Ljubljana,
potni list, št. P00495716. gnk‑216536
Jedretič Gal Mark, Ulica bratov Učakar 30,
Ljubljana, potni list, št. P01105856. gnu‑216526
Klemenčič Marjeta, Zaboršt pri Dolu 15, Dol pri
Ljubljani, potni list, št. P00331580. gnx‑216523
Koželj Romana, Ulica Maksima Gorkega 1,
Celje, potni list, št. P00116010. gnp‑216556
Krznar Jožica Joja, Ljubljanska cesta 13/g,
Trzin, potni list, št. P00921468. gnu‑216351
Lavrih Miroslav, Zaboršt pri Šentvidu 20,
Šentvid pri Stični, potni list, št. P00604456.
gnd‑216318
Logar Alojz, Kidričevo naselje 4, Radenci,
potni list, št. P00624289. gnp‑216356
Nilić Iztok, Ulica Slavka Gruma 28, Novo
mesto, potni list, št. P00899174. gnf‑216316
Pišljar Rebeka, Kosančeva ulica 1, Ljubljana,
potni list, št. P00919783. gno‑216507
Sofronievski Aleksander, Kidričeva cesta 11,
Kranj, potni list, št. P00603062. gng‑216615
Tomc Žiga, Ribniška ulica 12, Ljubljana, potni
list, št. P00660534. gnz‑216496
Tomšič Sebastjan, Hrenovice 46, Postojna,
potni list, št. P01132385. gnv‑216400
Trebše Željko, Srpenica 30, Tolmin, potni list,
št. P00770307. gnz‑216571
Vodušek Sabine, Scwarze Gasse 8, 71093
Weil Im Schonbuch, potni list, št. P00318652.
gnb‑216424
Volčanjk Dragica, Piršenbreg 17c, Globoko,
potni list, št. P00787772. gnf‑216466

Osebne izkaznice preklicujejo
Alešnik Aleš, Cesta Borisa Kidriča 2a, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001498048.
gnc‑216419
Anželak Marija, Meškova ulica 7, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001628711.
gnf‑216541
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Avbelj Robert, Stegne 14, Moravče, osebno
izkaznico, št. 001162329. gns‑216703
Babič Žiga, Novo polje, Cesta XIV/6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001792938. gns‑216528
Bajec Benedikt, Črni Vrh 115, Idrija, osebno
izkaznico, št. 000755667. gnj‑216612
Barbarič Drago, Sebeborci 53, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001180597.
gny‑216572
Bednjički Adelina, Apače 40, Apače, osebno
izkaznico, št. 001742745. gng‑216540
Beliš Magda, Iršičeva ulica 14, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001291916.
gnh‑216364
Berendijaš Martin, Limbuška cesta 70,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000857535.
gno‑216582
Birk Matjaž, Ljubljanska cesta 102, Domžale,
osebno izkaznico, št. 001755486. gnb‑216695
Bračko Renato, Kapelski Vrh 76/a, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001449572.
gnu‑216355
Brajdič Rozika, Sovinek 13, Črnomelj, osebno
izkaznico, št. 001178474. gnl‑216335
Burnar Bojan, Šentvid pri Stični 148, Šentvid
pri Stični, osebno izkaznico, št. 000691191.
gnz‑216596
Cigler Barbara, Prijateljeva ulica 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001416484. gnz‑216521
Cmour Apolonija, Spodnja Senarska 15,
Sv.trojica v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001617921. gnz‑216346
Čegovnik Lea, Javornik 53, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001067599.
gnf‑216641
Čižić Dušanka, Rošnja 59, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000746151. gnt‑216577
Dvojmoč Sebastjan, Kocjančičeva ulica
33, Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico, št.
001524282. gnt‑216602
Đulbić Abdulah, Lucija, Čokova ulica 1,
Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št.
001753286. gnn‑216608
Ferfolja Zoran, Zgornje Škofije 7/c, Škofije,
osebno izkaznico, št. 000676218. gnw‑216599
Ferluga
Košuta
Rosamaria
Rožica,
Komenskega ulica 20, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000603966. gnp‑216531
Ferrara Sara, Kardeljeva cesta 77, Maribor,
osebno izkaznico, št. 001744471. gnp‑216581
Fingušt Branko, Hotinja vas, Lešnikova ulica
8, Maribor, osebno izkaznico, št. 000808368.
gnq‑216580
Fornezzi Bronka, Krajnčičeva ulica 5, Maribor,
osebno izkaznico, št. 000987911. gng‑216590
Fradl Valerija, Čučkova ulica 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000545730. gnn‑216508
Glojek Florijan, Gorenje 15, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000095771. gnb‑216670
Grbec Alenka, Stara cesta 16/a, Rakek,
osebno izkaznico, št. 001127130. gng‑216365
Grbec Dejan, Stara cesta 16/a, Rakek,
osebno izkaznico, št. 001316335. gnf‑216366
Grobelnik Jernej, Kotlje 34, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001139448.
gnu‑216576
Gros Viktor, Ravne 24, Tržič, osebno
izkaznico, št. 001672317. gnj‑216687
Hafnar Vera, Celovška cesta 195, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001697365. gnr‑216504
Halilagić Almir, Stjenkova ulica 6, Postojna,
osebno izkaznico, št. 001339845. gnf‑216616
Hrnjak Mateja, Smrečnikova ulica 30,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 000011364.
gng‑216690
Hvala Erika, Feiglova ulica 24, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 001153738.
gnb‑216570
Hvala Zvonka, Ulica Petra Skalarja 8, Deskle,
osebno izkaznico, št. 000802160. gnd‑216568
Intihar Ivan, Trebinjska ulica 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000397077. gnf‑216516
Janežič Jakob, Rožna dolina, Cesta II/13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000278958.
gnh‑216514
Jelen Jurič Jožica, Škofja Riža 7/b, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 001529306. gny‑216547
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Jesenovec Frančiška, Partizanska cesta 4,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 000919458.
gnt‑216552
Jurečič Henrik, Mestinje 56/b, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000055655.
gny‑216322
Jurič Patrik, Škofja Riža 7/b, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 001771502. gnz‑216546
Kamnik Matevž, Javornik 53, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000898047.
gnv‑216575
Kamnik Mojca, Javornik 53, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001381561.
gnw‑216574
Kastelic Urban, Rakitna 456, Preserje, osebno
izkaznico, št. 001908057. gnm‑216509
Kejžar Rok, Maistrova ulica 10, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 000856180. gnb‑216595
Kepe Klavdija, Prešernova cesta 16, Velenje,
osebno izkaznico, št. 000221017. gnd‑216543
Kerndl Janez, Gornji Ivanjci 6, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000697673.
gnr‑216354
Kitanovski Tjaša, Smrečnikova ulica 30,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 000885389.
gnh‑216689
Klemenčič Marko, Prešernova ulica 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001878147.
gnm‑216584
Knez Dino, Šared 5, Izola - Isola, osebno
izkaznico, št. 000675302. gne‑216567
Koleša Silvester, Litostrojska cesta 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000434808.
gnu‑216505
Korez Elizabeta, Stoperce 56, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000119105. gnn‑216333
Korošec Marta, Rimska cesta 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001321461. gny‑216522
Kosi Miroslav, Kicar 78/e, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001735511. gno‑216332
Kovač Štefanija, Gradišče 157b, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 000549582. gnk‑216686
Kožar Bojan, Jamova ulica 2a, Celje, osebno
izkaznico, št. 001628023. gnq‑216555
Kožuh Adam, Trnoveljska cesta 98, Celje,
osebno izkaznico, št. 001584540. gno‑216557
Kragelj Bogdan, Žnidarčičeva ulica 2,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001676706. gnc‑216569
Kržišnik Franc, Spodnji trg 39, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 000448343. gnn‑216558
Lovko Stanko, Dolenja vas 15, Cerknica,
osebno izkaznico, št. 000910564. gnk‑216336
Majcenovič Aleš, Vrazova ulica 60, Maribor,
osebno izkaznico, št. 000095806. gni‑216588
Malečkar Melita, Topolc 80, Ilirska Bistrica,
osebno izkaznico, št. 000778942. gng‑216665
Maričnik Aleksander, Besednjakova ulica
1, Maribor, osebno izkaznico, št. 000989253.
gns‑216578
Marinič Zdenka, Vilenska cesta 80,
Orehova vas, osebno izkaznico, št. 001688642.
gnd‑216418
Mauhler Renata, Trg svobode 4, Bohinjska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001685606.
gnn‑216683
Mavsar Viktor, Černetova ulica 38, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000074860. gnr‑216529
Milač Vlasta, Zgornje Pirniče 5, Medvode,
osebno izkaznico, št. 000056008. gnl‑216510
Miljavec Tatjana, Drulovka 22, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000291881. gnh‑216614
Miović Bojan, Maistrova ulica 34, Maribor,
osebno izkaznico, št. 000831016. gnn‑216583
Mlekuž Jernej, Jakčeva ulica 37, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000328236. gnj‑216512
Muhar Rozalija, Maroltova ulica 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001571889. gnt‑216527
Mulec Dušan, Ročica 40, Jakobski Dol,
osebno izkaznico, št. 000403733. gnx‑216548
Novak Zoran, Goričica pri Ihanu 29, Domžale,
osebno izkaznico, št. 000538301. gnt‑216702
Novič Blaž, Skopo 46/a, Sežana, osebno
izkaznico, št. 001271871. gnn‑216708

Novič Vanja, Skopo 46/a, Sežana, osebno
izkaznico, št. 000396365. gno‑216707
Nučič Donald, Jelendol 5, Tržič, osebno
izkaznico, št. 000352360. gni‑216688
Oberski Aleš, Cvetlični hrib 14, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 000751458.
gnz‑216321
Oitzl Uršula, Borovška cesta 40, Kranjska
Gora, osebno izkaznico, št. 000281890.
gnm‑216684
Omerzu Marta, Potrčeva ulica 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000424943. gnq‑216530
Pal Srečko, Finžgarjeva ulica 24, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000744485. gnp‑216331
Paunović Snežana, Ulica Tolminskih
Puntarjev 2a, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000511113. gnt‑216652
Pavli Jana, Aškerčeva ulica 15, Domžale,
osebno izkaznico, št. 000303434. gny‑216697
Pelan Iztok, Ulica Ivana Suliča 35, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 001033902.
gnv‑216650
Plošnik Anton, Krekova ulica 12, Maribor,
osebno izkaznico, št. 001629222. gnl‑216585
Prelogar Milena, Gospodinjska ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001743191.
gnj‑216537
Premru Maruša, Cigaletova ulica 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001694144. gnw‑216499
Račič Andrej, Slovenski Javornik, Udarna ulica
9, Jesenice, osebno izkaznico, št. 000779546.
gne‑216542
Rakovec Jure, Zgornje Duplje 56, Duplje,
osebno izkaznico, št. 001579846. gni‑216613
Rastoder Avdiša, Črna pri Kamniku
16/b, Kamnik, osebno izkaznico, št. 001737444.
gnf‑216566
Rebernik Marija, Prekmurska ulica 46,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000360426.
gnh‑216589
Remškar Slavko, Erbežnikova ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001573224.
gnr‑216654
Rogina Lidija, Belšakova ulica 68, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 001412390. gnm‑216334
Rovtar Tatjana Marija, Ravbarjeva ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001678988.
gnq‑216330
Sel Ivana, Starše 52, Starše, osebno
izkaznico, št. 000607366. gnv‑216325
Sidar Danijel, Markovičeva ulica 11, Maribor,
osebno izkaznico, št. 000242856. gnj‑216587
Sivić Dževida, Trubarjeva ulica 19, Piran
- Pirano, osebno izkaznico, št. 001503743.
gnm‑216609
Spasojević Slađan, Starovaška cesta 15,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
001453497. gnp‑216656
Starovič Volk, Lucija, Šolska ulica 15, Portorož
- Portorose, osebno izkaznico, št. 001154819.
gns‑216603
Sterle Janko, Abramova ulica 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000659462. gno‑216532
Stiplošek Melita, Virštanj 60, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001879423.
gnx‑216323
Škafar Lilijana, Črna vas 250, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001406447. gne‑216517
Škrlj Mateja, Bergantova ulica 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001063601. gni‑216513
Štampar Janko, Grabe 27, Središče ob Dravi,
osebno izkaznico, št. 001464190. gnk‑216561
Štrukelj Uroš, Trg Marka Plančiča 12, Solkan,
osebno izkaznico, št. 001735668. gns‑216653
Šubic Ivan, Delavska ulica 16, Žiri, osebno
izkaznico, št. 000634832. gnm‑216559
Šuligoj Emil, Log Ivana Krivca 16, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 000759294. gnd‑216668
Šušteršič Franc, Ljubljanska cesta 72,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000859869.
gnc‑216694
Trček Andreja, Vrhovci, cesta XII/6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000388601. gnl‑216535
Umer Mateja, Bošamarin 72, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 001871006.
gnv‑216600
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Veberič Lidija, Šratovci 47, Gornja Radgona,
osebno izkaznico, št. 000494984. gns‑216353
Verdel Nada, Zbašnikova ulica 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000114421. gng‑216515
Verdev Blaž, Konovska cesta 23, Velenje,
osebno izkaznico, št. 001923097. gnc‑216544
Vidmar Franc, Godovič 41a, Godovič, osebno
izkaznico, št. 001341490. gnl‑216610
Vidrih Matjaž, Štihova ulica 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001483831. gny‑216497
Vilhelm Romana, Brilejeva ulica 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001113772. gni‑216538
Vintar Jelka, Hruševo 52, Dobrova, osebno
izkaznico, št. 001071004. gnv‑216525
Vitulić Jure, Tovarniška cesta 24, Logatec,
osebno izkaznico, št. 001758323. gnl‑216560
Vitulić Tim, Tovarniška cesta 24, Logatec,
osebno izkaznico, št. 001833478. gnh‑216564
Volčanjk Dragica, Piršenbreg 17c, Globoko,
osebno izkaznico, št. 001391545. gng‑216465
Vrbanc Bernarda, Pavšičeva ulica 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001937633. gnv‑216500
Vrhovec Petra, Cesta na Bokalce 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000366710. gnw‑216524
Ziherl Teja, Frankovo naselje 170, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000276714.
gnk‑216511
Žigon Dejan, Sp. Rubnik II/ 44, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001216198. gnh‑216664
Žmajde Anton Rihard, Breg 13, Celje, osebno
izkaznico, št. 000805634. gnr‑216554
Žnidar Mojca, Na Otoku 11, Celje, osebno
izkaznico, št. 001873899. gns‑216553
Žniderič Marjana, Mihalovec 34, Dobova,
osebno izkaznico, št. 001075187. gnh‑216464
Župan Marija, Beblerjev trg 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000704637. gnn‑216533

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Ajkić Safet, Pot na Rakovo Jelšo 351,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2231814, reg. št. 246407, izdala UE Ljubljana.
gnq‑216655
Alešnik Aleš, Cesta Borisa Kidriča 2a,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002108593, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnb‑216420
Ališić Miran, Poljanski nasip 26, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. s 001287101,
reg. št. 142969, izdala UE Ljubljana. gni‑216663
Babič Žiga, Novo polje, Cesta XIV/6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1865326, reg. št. 263707, izdala UE Ljubljana.
gnt‑216402
Bančič Marko, Cesta na Markovec 17, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
SI 58865, izdala UE Koper. gnh‑216639
Bedenik Irena, Seljakovo naselje 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 475355, reg.
št. 41969, izdala UE Kranj. gnr‑216658
Beliš Magda, Iršičeva ulica 14, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001808576, reg. št. 4745, izdala UE Slovenj
Gradec. gne‑216417
Botonjić Sanela, Rimska cesta 25/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1460275, reg.
št. 242848, izdala UE Ljubljana. gnx‑216623
Brlan Pepca, Laze 33, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S1729495, reg. št.
1818, izdala UE Vrhnika. gnd‑216393
Buzzi Vinko, Zg. Lehen 16, Podvelka,
vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št. S1915789,
reg. št. 8086, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnd‑216693
Caf Marjan, Krvinova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 243789,
reg. št. 27947, izdala UE Ljubljana. gnd‑216368
Celcer Karolina, Frankova 7, Ankaran Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
23754. gnp‑216306
Celcer Mateja, Prušnikova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1097094, reg. št. 213911, izdala UE Ljubljana.
gnk‑216661

Cvilak Jože, Selnica ob Muri 181, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE;G,H, št. S 1409857, izdala UE
Pesnica. gnl‑216685
Čižić Dušanka, Rošnja 59, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1331529, reg. št.
116721, izdala UE Maribor. gnu‑216676
Čižmek Karmen, Hribček 4, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1254758,
reg. št. 16203, izdala UE Brežice. gnh‑216339
Dizdarević Ismet, Kralja Zvinimira 4, Karlovac,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H, št.
S 1506707, reg. št. 46631, izdala UE Nova
Gorica. gnl‑216385
Farič Janko, Zrkovska cesta 140b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A B BE C CE F G H, št.
S000235663, reg. št. 13913, izdala UE Maribor.
gnj‑216412
Fingušt Branko, Hotinja vas, Lešnikova ulica
8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 000800554, reg. št. 49228, izdala UE Maribor.
gnv‑216675
Flajs Mateja, Naselje heroja Maroka 26,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1875531, reg. št. 9469, izdala UE Sevnica.
gnx‑216698
France Matjaž, Sončno nabrežje 10, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
SI 00032477, izdala UE Izola. gnj‑216362
Gašperlin Rok, Šutna 93, Žabnica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1659770, reg. št.
56643, izdala UE Kranj. gnk‑216486
Gašperšič Gašper, Leše 30, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. A1,B,G,H, št. S 2218622, reg. št.
10725, izdala UE Tržič. gnl‑216360
Gojković Velimir, Preglov trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001706403,
reg. št. 254916, izdala UE Ljubljana.
gne‑216717
Hafnar Vera, Celovška cesta 195,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št.
S 1798757, reg. št. 72345, izdala UE Ljubljana.
gnm‑216659
Hajrić Sabina, Ulica bratov Babnik 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 631717, reg. št. 194680, izdala UE Ljubljana.
gnp‑216381
Hašimović Pašan, Zelena pot 2, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001575147,
izdala UE Kamnik. gnw‑216649
Herzog Marko, V Murglah 75/b, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2028207,
reg. št. 35836, izdala UE Ljubljana. gnn‑216383
Hižar Željko, Uriskova ulica 22, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H, št.
S 2015686, izdala UE Velenje. gne‑216342
Hočevar Uroš, Muljava 4, Ivančna Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 981329,
izdala UE Grosuplje. gnc‑216594
Hribar Matjaž, Trstenjakova ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1759169,
reg. št. 186210, izdala UE Ljubljana. gnl‑216660
Jakac Kristjan, Goriška ulica 12, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 58029, reg.
št. 10399, izdala UE Izola. gni‑216363
Jakop Jurij, Višnja vas 28, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 985762, reg. št.
33018, izdala UE Celje. gno‑216682
Jankovič Jožefa, Brezovci 17, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 002042772,
izdala UE Murska Sobota. gnq‑216705
Jereb Stanislav, Groharjevo naselje 11,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2004079, izdala UE Škofja Loka. gnw‑216549
Jurkošek Konrad, Žigon 20, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1971540, izdala UE
Laško. gnw‑216699
Kamnik Marjana, Javornik 53, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10489, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnz‑216471
Kaplan Petra, Gornji trg 36, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2087847, reg.
št. 166211, izdala UE Ljubljana. gnk‑216386
Kejžar Rok, Maistrova ulica 10, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 517949,
izdala UE Grosuplje. gnd‑216593
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Klančnik Kristjan, Sitarjevška cesta 49, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001782569,
reg. št. 9152, izdala UE Litija. gnu‑216326
Knuplež Alanka, Konšakova ulica 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S000250651,
reg. št. 7848, izdala UE Maribor. gnn‑216408
Kocan Andrej, Cvetkova ulica 14, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2214615, izdala UE Murska Sobota.
gnw‑216349
Kokol Janez, Strma pot 12, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 56002, izdala UE Piran. gno‑216607
Kokol Jerneja, Rabelčja vas 32, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2234481, reg. št.
37471, izdala UE Ptuj. gnx‑216377
Koprivnikar Polona, Trdinova ulica 2/a, Dob,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1687869,
reg. št. 26400, izdala UE Domžale. gnx‑216352
Koradej Damjan, Podgorje 30/a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2150523,
izdala UE Velenje. gnc‑216344
Korošec Marta, Rimska cesta 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1796631, reg.
št. 187540, izdala UE Ljubljana. gnz‑216371
Kosi Dušan, Cven 21, Ljutomer, vozniško
dovoljenje,
kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št.
S 1260902, izdala UE Ljutomer. gnj‑216462
Krajnc Alenka, Zdole 23/b, Zdole, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13663, izdala UE
Krško. gng‑216565
Krošelj Marta, Raka 113, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11847, izdala UE
Krško. gnk‑216361
Kučan Jožef, Suhi vrh 21, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, kat. A,B.BE,C,CE,F,G,H,
št. S 2194268, izdala UE Murska Sobota.
gnv‑216350
Laketić Dejan, Dvorjane 71e, Spodnji Duplek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S2186390,
reg. št. 132086, izdala UE Maribor. gno‑216407
Lešnik Elena, Visole 60/a, Slovenska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 409480,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnx‑216573
Ličen Robert, Branik 190, Branik, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 2178340, reg. št.
28412, izdala UE Nova Gorica. gnf‑216341
Lobnik Friderik, Ulica Janka Sernca 23,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S910734, reg. št. 19925, izdala UE Maribor.
gni‑216413
Majhen Cita, Hajdrihova ulica 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1775960, reg.
št. 259080, izdala UE Ljubljana. gnv‑216375
Makari Igor, Kupšinci 6, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1553714,
izdala UE Murska Sobota. gnx‑216348
Marković Maja, Ulica bratov Učakar 104,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 169374, reg. št. 169374, izdala UE Ljubljana.
gnh‑216389
Marolt Ivan, Šolska ulica 26, Mozirje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1816611, izdala UE
Mozirje. gni‑216338
Medvešček Gregor, Šišenska cesta 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1192450, reg. št. 220128, izdala UE Ljubljana.
gno‑216382
Mihajlović Jasna, Cesta komandanta Staneta
9, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001466035, reg. št. 13137, izdala UE Litija.
gnx‑216327
Mirnik Franc, Drešinja vas 26, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2127188,
izdala UE Žalec. gnq‑216405
Mlaker Tanja, Razvanje, Pivolska 48, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1377907,
reg. št. 118119, izdala UE Maribor. gnc‑216644
Mlinarič Marko, Cvetna ulica 1, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 152681, izdala
UE Lendava. gnr‑216329
Mulec Matjaž, Tacenska cesta 89, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 2142394D,
reg. št. 253646, izdala UE Ljubljana.
gng‑216415
Munda Olga, Ulica Pregarčevih 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001607839,
reg. št. 59744, izdala UE Maribor. gnq‑216409
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Murtič Suada, Gregorčičeva 12, Piran Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
21937, izdala UE Piran. gnn‑216308
Nakić Denis, Ižanska cesta 53, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE G H,
št. S001592681, reg. št. 249862, izdala UE
Ljubljana. gni‑216713
Novak Olga, Plešivica 56, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1994721, reg. št.
55610, izdala UE Ljubljana. gnw‑216374
Orešnik Denis, Šmartno pri Slovenbj Gradcu
226, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1645717, reg. št. 16936, izdala UE
Slovenj Gradec. gns‑216357
Pačnik Mojca, Rašiška ulica 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2089906, reg.
št. 178468, izdala UE Ljubljana. gny‑216372
Paunović Snežana, Ulica Tolminskih
puntarjev 2/a, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1097685, izdala UE Nova Gorica.
gng‑216340
Pavlov Lazo, Kurirska cesta 10, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1352325, reg.
št. 229780, izdala UE Ljubljana. gnm‑216709
Pejakić Svetlana, Grivče 3, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1067521, reg.
št. 14868, izdala UE Ajdovščina. gne‑216617
Pirc Andreja, Gorenja vas pri Čatežu 11,
Čatež ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2190281, reg. št. 14391, izdala UE Trebnje.
gnb‑216345
Pirnat Viktorija, Zgornja Rečica 37, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 2132148,
reg. št. 14323, izdala UE Laško. gnv‑216700
Plohl Mirjana, Kosovelova ulica 21a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001378999,
reg. št. 118035, izdala UE Maribor. gnl‑216410
Podlesnik Damir, Zlatek 41/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1165053, reg.
št. 218614, izdala UE Ljubljana. gng‑216390
Polc Janez, Izlake 64, Izlake, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S 1790656,
reg. št. 11683, izdala UE Zagorje. gnz‑216671
Popović Zdenko, Opekarska ulica 12, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1704283, reg.
št. 18511, izdala UE Brežice. gnj‑216337
Praprotnik Sandra, Rozmanova ulica 22,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 67941, izdala UE Koper.
gnu‑216601
Pšeničnik Ivan, Gabrovlje 20, Zreče, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S666244, reg. št. 840,
izdala UE Slovenske Konjice. gnf‑216416
Pukl Bojan, Njivice 18, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1859976, izdala UE
Laško. gnu‑216701
Radinović Dejan, Novo naselje 11, Bistrica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001309751, reg. št. 8929, izdala UE Ruše.
gny‑216422
Rašiti Nevrus, Tabor 9, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1760870, reg. št.
228800, izdala UE Ljubljana. gnj‑216662
Rejec Nadja, Na hribih 2, Tolmin, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2011981, izdala UE
Tolmin. gnp‑216706
Rek Simon, Prešernova ulica 3, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2154642, reg. št. 18092, izdala UE Slovenj
Gradec. gnq‑216359
Rošker Mitja, Selnica ob Muri 154a, Ceršak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001238032,
izdala UE Psenica. gnu‑216551
Rovtar Tatjana Marija, Ravbarjeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000446443, reg. št. 36954, izdala UE Ljubljana.
gns‑216328
Samec Peter, Pekel 28, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 497887, reg. št. 4811,
izdala UE Maribor. gnu‑216376
Sarič Dejan, Ulica Prekomorskih brigad
7, Tolmin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1461422, reg. št. 10464, izdala UE Tolmin.
gne‑216367
Slavec Gradišnik Ingrid, Jenkova ulica 7,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2143792, reg. št. 275098, izdala UE
Ljubljana. gnx‑216373
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Snoj Franci, Cesta španskih borcev 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. s
2089147, reg. št. 111059, izdala UE Ljubljana.
gnr‑216379
Sreš Vera, Dokležovje, Ob Naklu 15,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1742436, izdala UE Murska Sobota.
gny‑216347
Sterle Janko, Abramova ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE;C,CE,G,H, št. S
1594333, reg. št. 68645, izdala UE Ljubljana.
gns‑216403
Strgar Jožica, Trpinčeva ulica 82/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2095315,
reg. št. 79225, izdala UE Ljubljana. gns‑216378
Štamcar Anton, Plešičeva ulica 41, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1988528,
reg. št. 17041. gnx‑216398
Štucin Zoran, Pot v Strano 3, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S001599864,
reg. št. 12535, izdala UE Idrija. gnk‑216611
Šubic Ivan, Delavska ulica 16, Žiri, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1120394, izdala UE
Škofja Loka. gnv‑216550
Tatarovac Šušteršič Jasmina, Polje 17,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S2037218, reg. št. 13839, izdala UE Zagorje
ob Savi. gne‑216392
Tešar Jožef, Prešernova cesta 43, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 210243,
izdala UE Grosuplje. gne‑216592
Tica Gojko, Pot na Kolodvor 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1412253,
reg. št. 53037, izdala UE Kranj. gnq‑216380
Trojar Miha, Dvor pri Polhovem Gradcu
22, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 2140480, reg. št.
222425, izdala UE Ljubljana. gnf‑216391
Valentinčič Miha, Rožna dolina, Vipavska
cesta 140, Vipava, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1572071, reg. št. 39327, izdala UE
Nova Gorica. gnz‑216396
Verdel Nada, Zbašnikova ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1872843, reg.
št. 260749, izdala UE Ljubljana. gno‑216657
Verdev Blaž, Konovska cesta 23, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 3008419,
izdala UE Velenje. gnf‑216666
Virag Iva, Trubarjeva ulica 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 001975256,
reg. št. 128177, izdala UE Maribor. gnw‑216674
Virnik Erna, Mariborska ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 768495, reg.
št. 88309, izdala UE Ljubljana. gnc‑216369
Volčanjk Dragica, Piršenbreg 17/c, Globoko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 947804, reg.
št. 6683, izdala UE Brežice. gnl‑216710
Volovlek Peter, Radmirje 109, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1681257,
reg. št. 11454, izdala UE Mozirje. gnc‑216669
Vreg Jernej, Na Postajo 38, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S2181573, izdala UE
Ptuj. gno‑216307
Vrhovec Petra, Cesta na Bokalce 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1453516, reg.
št. 230832, izdala UE Ljubljana. gnb‑216370
Zupančič Ivan, Želimlje 50, Škofljica, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1373494, reg. št.
25433, izdala UE Ljubljana. gnb‑216395
Žgavec Gregor, Dobravlje 51f, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001784747,
reg. št. 15028, izdala UE Ajdovščina.
gnd‑216618

Zavarovalne police preklicujejo
Bašelj Boštjan, Gradnikova ulica 4,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 921838, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnr‑216304
Čurič Silvo, Zimica 63, Zgornja Korena,
zavarovalno polico, št. 295307, izdala
zavarovalnica Tilia. m‑207
Delač Janez, Novo polje, Cesta XV/21,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40 308522,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnj‑216562

Grgurevič Lena, Zgornja Korena 22, Zgornja
Korena, zavarovalno polico, št. 00101830110,
izdala zavarovalnica Slovenica. m‑198
Kostič Milan, Gozdna pot 14, Leskovec
pri Krškem, zavarovalno polico, št. 1023938.
gnu‑216301
Krebs Frančiška, Na trgu 12, Mozirje,
zavarovalno polico, št. 313348, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnn‑216633
Krošelj Janez, Libna 38b, Krško, zavarovalno
polico, št. 323561. gnh‑216314
Kuhar Martin, Šutna 36, Podbočje,
zavarovalno polico, št. 790292, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gng‑216315
Lužar Barbara, Hrastje 4, Mirna Peč,
zavarovalno
polico,
št.
00101790439.
gnr‑216479
N.G.P. d.o.o., Kovačevarjeva ulica 10, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 341141, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnw‑216624
Perjanič Karel Vid, Ivanuševa ulica 5,
Rogaška Slatina, zavarovalno polico, št. 639081,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnk‑216311
Rupnik Alojz, Mali Kal 5, Mirna Peč,
zavarovalno polico, št. 343217, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnj‑216637
Štubler Ivan, Gor. Lokvica 52, Metlika,
zavarovalno polico, št. 302495, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnm‑216309
Štumbergar Ivan, Vurberk 70, Spodnji Duplek,
zavarovalno polico, št. 06101021051, izdala
zavarovalnica Slovenica. m‑211
Šturm Otmar, Mestni trg 25, Metlika,
zavarovalno polico, št. 790358, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gns‑216478
Total d.o.o., Pod tršilo goro 96, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 299370. gns‑216303
Vidic Branko, Ulica Gorenjskega odreda 6,
Kranj, zavarovalno polico, št. 1006840, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnl‑216310

Spričevala preklicujejo
Bagon Igor, Krimska ulica 11, Ljubljana,
spričevalo 3.letnika, 4.letnika in o zaključnem
izpitu Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano
leta 1994 in 1995. gnx‑216498
Bajo Igor, Bračičeva ulica 19, Kočevje,
spričevalo o zaključnem izpitu šolskega centra
za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo, izdano
leta 1996. gnn‑216483
Bedrač Darja, Bezjakova 140, Limbuš,
spričevalo pedagoške gimnazije Maribor, izdano
leta 1979, 1980 in 1981. gnv‑216475
Belšak Aleš, Rimska ploščad 15, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu II gimnazije v
Mariboru, izdano leta 1995. m‑212
Bezjak Milan, Cesta XIV divizije 85, Maribor,
spričevalo 1. letnika SKSMŠ Maribor, izdano leta
1999. m‑225
Cehner Bojan, Flekušek 13, Jakobski Dol,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ Maribor
- strojni tehnik, izdano leta 2000. m‑221
Černivec Ana, Brezovec 28, Cirkulane,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
Ptuj. gnw‑216474
Černivec Ana, Brezovec 28, Cirkulane,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole v
Ptuju. gnz‑216621
Čoralić Andraž, Prečna ulica 5, Bohinjska
Bistrica, maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in
4. letnika SETŠ Radovljica, izdano leta 2001 in
2002. gnc‑216519
Čuš Dušan, Dolič 35, Destrnik, spričevalo
o končani OŠ bratje Reš Destrnik, izdano leta
1987. gnb‑216470
Deželak Boštjan, Paneče 27, Jurklošter,
spričevalo 1. letnika Lesarske šole v Škofji Loki
- smer mizar. gne‑216642
Deželak Boštjan, Paneče 27, Jurklošter,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje šole v Sevnici
- smer mizar. gnh‑216643
Duraković Mustafa, Travnik, BIH, diplomo
Srednje gradbene šole v Ajdovščina.
gnc‑216394
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Fabina Tihomir, Župančičeva 12, Metlika,
indeks, št. 18050267, izdala FF v Ljubljani.
gnw‑216399
Frantar Gašper, Zgornje Duplje 59, Duplje,
spričevalo 4. letnika Srednje agroživilske šole v
Ljubljani, izdano leta 2005. gnf‑216691
Fridl Nataša, Zg. hajdina 97a, Hajdina,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4.
letnika Srednje šole za farmacijo in zdravstvo.
gnu‑216476
Gazič Antin Alenka, Zg. Škofije 52f, Škofije,
spričevalo o zaključnem izpitu Izobraževalnega
zavoda Memory, izdano leta 1998. gni‑216638
Glavina Tadeja, Tržaška cesta 289, Ljubljana,
indeks, št. Srednje pedagoške šole v Ljubljani,
1985. gng‑216490
Goričan Lavra, Škalce 1/cl, Slovenske
Konjice, zaključno spričevalo Srednje kmetijske
šole Maribor, izdano leta 1999 - kmetijski tehnik.
m‑203
Gorišek Branka, Partizanska 18, Žalec,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kemijske
šole, št. K-16/3, izdano leta 1985. gnj‑216312
Greif Silva, Rošnja 10, Starše, spričevalo o
končani OŠ Starše, izdano leta 1978. m‑201
Ham Aleš, Mala čolnarska 11, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektotehniške šole v Ljubljani, izdano leta 1983.
gnh‑216414
Hamzaj Jetish, Brege 31, Leskovec pri
Krškem, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil v Škofji Loki, izdano leta
1984. gnq‑216605
Hedl Janez, Srednje 6, Bresternica, spričevalo
o končani OŠ na Delavski univerzi, izdano leta
1987. m‑202
Herman Rok, Trg revolucije 2a, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije in
ekonomske šole Trbovlje, izdano leta 1999.
gnu‑216401
Horvat Denis, Gorica 59a, Puconci, spričevalo
5. letnika SPTŠ, smer elektrikar-energetik, izdano
leta 2005. gne‑216492
Hrastnik Špela, Ribnica na Pohorju 57,
Ribnica na Pohorju, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 2004. m‑204
Hukić Mirnes, Trg bratov Mravljak 6, Šoštanj,
spričevalo 4. letnika Poklicne in tehniške šole v
Velenju. gnb‑216495
Jankovič Antonija, Vihre 27, Leskovec pri
Krškem, spričevalo 6. razreda OŠ XIV divizije
Senovo, izdano leta 1962, izdano na ime Kozole
Antonija. gnc‑216494
Juhant Vili, Studenca 3B, Kamnik, obvestilo
o uspehu 3. letnika Srednje šole tehniških strok
Šiška, izdano leta 1999. gns‑216503
Kirbiš Petra, Loka 45, Starše, spričevalo 2.
letnika Srednje tekstilne šole Maribor, izdano leta
1991. m‑219
Klevišar Darja, Ježa 112, Ljubljana-Črnuče,
indeks, št. 01002916, Pedagoške fakultete.
gnz‑216646
Košenina Bojan, Kamniška 4/a, Maribor,
diplomo SKSMŠ Maribor, izdana leta 1987.
m‑222
Košir Vidergar Marija, Krožna cesta 20,
Radomlje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1983, izdano
na ime Vidergar Marija. gns‑216628
Kovač Maja, Prečna 51, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3.
in 4. letnika Srednje zdravstvene šole v Novem
mestu, izdano leta 1999 in 2000. gnl‑216460
Kovač Sonja, Kurirska pot 7, Jesenice,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole
Jesenice, izdano leta 1982. gnv‑216625
Kovač Sonja, Kurirska pot 7, Jesenice,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Jesenice,
izdano leta 1981. gnt‑216627
Kovač Sonja, Kurirska pot 7, Jesenice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Jesenice, izdano leta 1982.
gnu‑216626
Kovačević Nijaz, Mrazovac, Bušim, BIH,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene šole
v Ljubljani. gnw‑216324
Krajnčič Jožica, Čučkova ulica 2, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3.
in 4. letnika Ekonomske šole Ptuj, smer upravni
tenik. gnq‑216630

Krašovec Anton, Šentvid pri Stični 64, Šentvid
pri Stični, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Josip Jurčič Ivančna Gorica,
izdano leta 1997 in 1998. gnu‑216651
Kuzman Anemari, Kratje 71, Veržej,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Rakičan Murska Sobota, izdano leta 1980,
1981 in 1982. gnx‑216298
Lajnšček Martin, Pristova 14, Dobrna,
spričevalo 3. letnika Srednje tehniške šole Celje,
izdano leta 1999. gnp‑216631
Limoni Nataša, Gregorčičeva ulica 7, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Poljane,
izdano leta 1993. gnd‑216443
Lindič Metka, Trubarjeva cesta 49, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Louis Adamič podružnica Šmarje Sapt, izdano leta 1985,
izdano na ime Kovačič Metka. gne‑216442
Majhen Uršula, Adamičeva 41/c, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
gnv‑216404
Marjanović Danijel, Krožna cesta 6, Koper Capodistria, spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske
Gimnazije v Kopru, izdano leta 2003 in 2004.
gng‑216469
Merhar Branko, Gorenje 52, Stara Cerkev,
diplomo Pravne fakultete v Ljubljani, izdana leta
1979. gny‑216297
Mikolič Maja, Mišače 1, Kamna Gorica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje turistične
šole Radovljica. gnn‑216358
Milić Dalibor, Lopata 20, Celje, diplomo
Pravne fakultete v Mariboru, izdana leta 2003.
m‑209
Mitrovič Srđan, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Nove Fužine, izdano
leta 1997. gnx‑216673
More Janez, Potravno 13, Ročinj, diplomo
Višje šole za socialno delo v Ljubljani, izdana leta
1976, izdana na Aljančič Janez. gni‑216463
Omanović Muharem, Ul. ruške čete 16, Ruše,
obvestilo o,uspehu 3. letnika Frizerske šole
Maribor, izdano leta 2002. m‑216
Parić Mustafa, Hladilniška pot 34, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene šole
v Ljubljani - tesar, izdano leta 1973 in 1974.
gnr‑216579
Pavlič Rudolf, Sp. Prebukovje 43, Šmartno na
Pohorju, spričevalo o končani OŠ Pohorski odred
Slovenska Bistrica, izdano leta 1980. m‑206
Potočnik Marija, Štrekljeva 58, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednješolskega
centra Ptuj - poklicna tehnična in kmetijska šola
- kmetijsko gospodarski tehnik, izdano leta 2000.
m‑200
Priveršek Dejan, Mostec 3/a, Dobova,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za pošto,
ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani, izdano
leta 1998 in 1999. gny‑216397
Pustoslemšek Jasna, Verje 3/a, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana, izdano
leta 2001. gnb‑216620
Rebolj Ivan, Pece 18, Grosuplje, spričevalo
od 1 do 4. letnika Srednje strojne šole v Ljubljani,
izdano leta 1993 do 1996. gnj‑216712
Rudolf Robi, Vurmat 15, Radlje ob Dravi,
spričevalo 3. letnika Srednje policijske šole v
Tacnu, izdano leta 1998. gni‑216388
Sahernik Mirko, REmšnik 30, Podvelka,
zaključno spričevalo Srednje kovinarske šole
Maribor, izdano leta 1991. m‑224
Sheppard Daniel, Aškerčeva 18, Ljubljana,
indeks, št. 21040799, FDV. gnv‑216450
Sirk Mojca, Cesta za Gradom 10, Radeče,
maturitetno spričevalo Srednje pedagoške šole
Celje. gnv‑216629
Slivšek Gašper, Posavskega 14, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2004 in 2005. gnr‑216487
Smolko Anita, Razlagova 22, Murska Sobota,
spričevalo od. 1. - 4. letnika Zdravstvene šole
Murska Sobota, izdano leta 1990-1993.
gnp‑216481
Stajnko Boštjan Dušan, Šišenska 13,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Riharda
Jakopiča Ljubljana, izdano leta 1986, izdano na
ime Stajnko Boštjan. gnd‑216518
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Stamenković Snežana, Klanec 68, Škofljica,
indeks, izdala Srednja trgovska šola v Ljubljani.
gnz‑216296
Stanimirovič Marko, Partizanska cesta 9,
Mežica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ravne
na Koroškem, izdano leta 2004. gnt‑216477
Stojnšek Roman, Starnske Makole 2, Makole,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.letnika
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta
1983 in 1984. m‑215
Strajnšak
Celestin,
Ivanjševski
vrh
25/a, Spodnji Ivanjci, zaključno spričevalo
Srednje živilske šole Maribor - smer pek, izdano
leta 1994. m‑208
Strgar Matevž, Primičeva ulica 10/a, Škofljica,
indeks, št. 50030018, izdala Teološka fakulteta v
Ljubljani. gnq‑216680
Šipura Biljana, Pameče 60, Slovenj Gradec,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole, izdano leta
2001. gnl‑216635
Šipura Biljana, Pameče 60, Slovenj Gradec,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole, izdano leta
2000. gnk‑216636
Šipura Biljana, Pameče 60, Slovenj Gradec,
maturitetno spričevalo Ekonomske šole, izdano
leta 2001. gnm‑216634
Škerić Arjana, Kamnica 16, Ljubljana,
spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2003 in 2004. gnz‑216421
Šmid Vanja, Sp. Pristava 7, Slovenske Konjice,
maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene šole
Juga Polak Maribor, izdano leta 1997. m‑229
Štefanc Melita, Goriška 8, Maribor, diplomo
Srednje družboslovne šole v Mariboru - smer
upravni tehnik, izdano leta 1987. m‑223
Štepec Klemen, Šubljeva ulica 13, Mengeš,
spričevalo 4. letnika Srednje šole tiska in papirja
Ljubljana, izdano leta 2005. gnf‑216591
Tomšič Sebastjan, Drskovce 5, Pivka,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gozdarske in
lesarske šole Postojna - smer lesarski tehnik,
izdano leta 2000 in 2001. gnt‑216302
Tovornik Nataša, Breg pri Borovnici 31,
Borovnica, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnb‑216320
Trobec Tajan, Pregljeva ulica 58, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika in potrdilo o opravljeni
maturi Gimnazije Šentvid, izdano leta 2000.
gnd‑216343
Vajda Dušan, Severova 8, Ptuj, diplomo in
spričevalo 3. in 4. letnikaSrednje kovinarske,
metalurške in kmetijske šole Ptuj - strojni tehnik.
m‑213
Verdev Breda, Zadobrova 28, Škofja vas,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje pedagoške
šole v Celju, izdano leta 1979. m‑210
Vresovnik Marko, Polanškova 6, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano leta
2001. gnt‑216502
Vujasin Snežana, Zelena pot 19, Logatec,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in
4. letnika Srednje upravno administrativne šole v
Ljubljani, izdano leta 1997 in 1998. gnk‑216586
Vujinović Željko, Pot na Tojnice 10, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu Srendje šole
tehničnih strok Šiška v Ljubljani, izdano leta 1999.
gni‑216563
Žerjav Tatjana Nina, Zaloška cesta 83,
Ljubljana, diplomo št. 285/83 Srednje šole za
trgovinsko dejavnost Ljubljana, izdana leta 1987.
gns‑216678
Žitnik Vesna, Posavskega ulica 28, Ljubljana,
diplomo in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta 1987 in
1988, na ime Vasič Vesna - zdravstveni tehnik.
gnl‑216485

Ostale listine preklicujejo
Afrič Jože, Goriška cesta 38, Ajdovščina,
delovno knjižico. gnf‑216491
Andrejašić Rajko, Kolodvorska 7, Kranj,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-2126/1-82, izdala Uprava RS za
pomorstvo Koper. gng‑216640

Stran

1920 /

Št.

26 / 10. 3. 2006

AVTOPREVOZNIŠTVO KOREN JOŽE s.p.,
STRANSKA VAS 78, Žužemberk, dovolilnico za
hrvaško tretjo državo, št. GO18198-0000918 in
GO18199-0000919 za kaminske prevoze pod
oznako 191/11 za leto 2005. gnl‑216489
Beganović Bahrudin, Dolenjska cesta 390,
Škofljica, delovno knjižico. gnk‑216461
Belič Jure, Poljanski nasip 32, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 09990787, Fakulteta
za pomorstvo in promet. gny‑216472
Bence Iztok s.p. - nizke gradnje, Dolenji
Boštanj 20, Boštanj, izvod licence, ser. št.
O01011363 za vozilo KK 45-66J in izvod
potrdila o priglasitvi prevozov za lastne potrebe,
ser. št. O2000306 za vozilo KK 45-66J, izdan
18.2.2003. gnk‑216411
Bubulj Davor, Ulica Gorenjskega odreda 6,
Kranj, delovno knjižico. gnv‑216300
Černe Martin, Čevljarska 8, Koper Capodistria, dovolilnice za parkiranje št. 17091.
gnd‑216468
Filipovski Samoil, Kamnogoriška 49,
Ljubljana, dovolenje za delo, št. 99289926773,
izdal Zavod RS za zaposlovanje. gny‑216672
GIMNAZIJA LEDINA,
Resljeva
12,
Ljubljana, potrdila o opravljenem programu za
pridobitev pedagoško - andragoške izobrazbe
za kandidate s srednješolsko izobrazbe, št.
152/2005, izdanega 09.01.2006 na Gimnaziji
Ledina, izdano na Tetyano Tall. gnp‑216681
Hajrič Sabina, Ulica bratov Babnik 31,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-2732/99, ser. št. 3363/99,
izdano v Kopru, dne 23.6.1999. gnd‑216493
Hliš Tomo, Stanošina 29a, Podlehnik,
študentsko
izkaznico,
št.
41049738,
Fakulteta za organizacijske vede v Mariboru.
gnv‑216704
Horvat Matej, Sobetinci 45, Markovci,
študentsko izkaznico, št. 41990323, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnx‑216473
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Hrovat Darinka, Osredek 16, Zreče, delovno
knjižico, št. 14294, izdala UE Slovenske
Konjice. gni‑216488
Ivanov Mišo, Rojčeva ulica 22, Ljubljana,
delovno knjižico. gnu‑216501
Janković Goran, Mlinska 26, Maribor,
delovno knjižico. m‑227
Januš Danilo, Selnica ob Muri 19, Ceršak,
potrdilo o opravljenem zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 1990. m‑226
Jujnović Iva, Beblerje trg 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21050919, FDV.
gnh‑216714
Kavčič Sajovic Sanja, Runkova ulica 10,
Ljubljana, delovno knjižico. gno‑216632
Korelc Matjaž, Ulica 28.amaja 65, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. 1770, izdalo Ministrstvo
za obrambo. gne‑216317
Pavčič Polonca, Štefančeva ulica 24,
Ljubljana, delovne knjižice izdana na Erjavec
Poloca. gnf‑216716
Petek Milan, Valvasorjeva 20, Maribor,
delovno knjižico, št. 8193. m‑214
Petelinc Zlatko, Koroška 24, Maribor,
delovno knjižico, št. 27898. m‑205
Pichler Irena, Simona Jenka 13/b, Domžale,
delovno knjižico. gnb‑216645
Plimon Branko, Ojstrica 14, Dravograd,
delovno knjižico. gnp‑216406
Poljakovič Elvis, Zbure 28, Šmarješke
Toplice, delovno knjižico. gni‑216313
Sarajlić Anida, Celovška cesta 161,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20201404,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnj‑216387
Skaza Doroteja, Selo 18, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 19373057, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnx‑216648
Sodja Anja, Jelovška 43, Bohinjska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 71050198,
izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gng‑216715

Softič Miran, Dolinska cesta 2a, Koper Capodistria, delovno knjižico. gnm‑216484
Sotler Petra, Smrtnikova ulica 3, Ljubljana,
delovno knjižico. gnk‑216711
Sterle Matej, Novo polje, Cesta IV/2,
Ljubljana, delovno knjižico. gne‑216467
Sušec Ivan, Rošpoh 143, Pesnica pri
Mariboru, delovno knjižico. m‑220
Svalina Anja, Lubajnškova 8, Maribor,
delovno knjižico, št. 24889. m‑199
Šebenik Andrej, Gmajna 34, Notranje
Gorice, delovno knjižico. gnr‑216679
Šeftar Simon, Petanjci 7, Tišina, delovno
knjižico. gnw‑216299
Šmit Ana, Cankarjeva cesta 12/a, Bled,
študentsko izkaznico, št. 18040957, izdala
FF v Ljubljani. gne‑216692
Šoštarič Uroš, Slaptinci 28, Sveti Jurij ob
Ščavnici, vozno karto, št. 799. gnq‑216480
Toš Mihael, Zgornji Velovlek 14a, Ptuj,
delovno knjižico. gnq‑216305
Trnundža Miroslav, Kidričeva 26, Kranj,
delovno knjižico. gno‑216482
Turk Tine, Cesta v Zgornji log 105,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19441517,
Ekonomska fakulteta. gnt‑216677
Veselič Vojka, Ravna ulica 4, Orehova
vas, študentsko izkaznico, št. 25006903,
izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gne‑216667
Vidmar Boštjan, Kovača vas 139,
Slovenska Bistrica, vozno karto, št. 06440,
izdal Certus Maribor. m‑228
Železnik Bojan, Tovarniška cesta 12/j,
Logatec, študentsko izkaznico, št. 09990143,
izdala Fakulteta za pomorstvo in promet v
Portorožu. gnv‑216425
Žnidarič Mitja, Ulica Jožeta Godca 4,
Limbuš, študentsko izkaznico, št. 93490851,
izdal FERI Maribor. m‑218
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