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Ljubljana, petek

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-7198/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-20, v roke: Janez Marinko, e-pošta: komerciala@dars.si, faks 01/300-99-33.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
Enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontakt
ni(-h) točki(-ah).
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava pogonskih goriv in kuriv.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Glavni kraj dobave ali izvedbe: avtocestne baze naročnika v RS.
Šifra NUTS SIO.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: pogonska goriva
in kuriva.
Ocenjeni stroški brez DDV: 1.220,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1) Kratek opis:
– dizelsko gorivo,
– neosvinčen motorni bencin.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23121200, 23111200.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 210,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 36
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 2
1) Kratek opis:
– dizelsko gorivo,
– petrolej.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23121200, 10310000.
3) Količina ali obseg:
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Ocenjeni stroški brez DDV: 700,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 36
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 3
1) Kratek opis: kurilno olje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23122100.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 60,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 36
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 4
1) Kratek opis:
– utekočinjen plin propan,
– utekočinjen plin butan.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni predmet, glavni besednjak: 23211100,
23212100.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 250,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 36
mesecev od oddaje naročila.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23000000.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 3. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Št. 53
Ob-7705/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-97-11, faks 01/477-96-98, elektronska pošta: jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: dobava komunalnih vozil.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 34.14.45.12-0, dopolnilni besednjak:
E029-2; dodatni predmet, glavni besednjak: 34.14.45.11-3, dopolnilni besednjak:
E056-0.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: dobava komunalnih vozil, ocenjena vrednost
274,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 7. 4. 2006.
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IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B5/06.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 3. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.

Gradnje
Ob-7565/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije, Predoslje 39,
4000 Kranj, kontanktna(-e) točka(-e): Majda.Markun@gov.si, tel. ++386/4/26-01-500,
faks ++386/4/26-01-652, v roke: Majda Markun, e-pošta: Majda.Markun@gov.si.
Internetni
naslov
naročnika:
www.brdo.com.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Konferenčni objekt Brdo.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Javni
gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije, Predoslje 39, 4000 Kranj.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
projektiranje in izgradnja konferenčnega
objekta Brdo.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: predvideni datum
začetka postopka oddaje 30. 4. 2006.
Trajanje v mesecih: 16 mesecev od oddaje naročila.
Predvideni datum:
– začetka gradnje: 20. 6. 2006,
– zaključka gradnje: 1. 10. 2007.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: www.gov.si/mf.
Okoljska zakonodaja: www.gov.si/mop.
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Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
www.gov.si/mddsz.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 3. 2006.
Protokolarne storitve
Republike Slovenije
Ob-7585/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Rače – Fram, kontaktna oseba: Klaudia
Pleteršek, Grajski trg 14, 2327 Rače, Slovenija, tel. 02/609-60-12, faks 02/609-60-18,
elektronska pošta: klaudia.pletersek@racefram.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja športne dvorane
pri OŠ Rače.
II.2) Kraj izvedbe: Grajski trg 1, 2327
Rače.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: izgradnja
športnega objekta po dokumentaciji naročnika.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 470,000.000 SIT in 500,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka gradnje:
1. 8. 2006.
II.7) Predvideni datum zaključka: 31. 8.
2007.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila: financiranje iz občinskega proračuna in
proračuna Republike Slovenije; rok plačila
situacij je 60 dni po prejemu potrdila o plačilu pri naročniku.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-430/4-2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Občina Rače – Fram
Št. 01/2006
Ob-7636/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marko Planinšek, univ.
dipl. inž. gradb., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-300, faks 03/42-50-310,
elektronska pošta: info@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: nadomestni objekt za pripravo
pitne vode – vodarna Frankolovo.
II.2) Kraj izvedbe: Verpete pri Frankolovem.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502,6.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: tehnološka
oprema za čiščenje pitne vode s postopkom ultrafiltracije in pripadajoči gradbeni
objekt.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 450,000.000 SIT in 550,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: 30. 6. 2006,
– gradnje: 20. 10. 2006.
II.7) Datum zaključka: 30. 7. 2007.
II.9) Drugi podatki:
Kapaciteta naprave: 85 litrov/sekundo.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Izvedba del je na vodovarstvenem območju.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNGD01/2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 3. 2006.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Ob-7741/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Tržič, Trg svobode 18, SI – 4290 Tržič, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Izidor
Jerala, tel. +386/4/597-15-10, e-pošta: izidor.jerala@trzic.si, faks +386/4/597-15-13.
Internetni naslov naročnika: www.trzic.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedni(-h) kontakt
ni(-h) točki (-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: odvajanje in čiščenje odpadnih
voda ter oskrba s pitno vodo v Občini Tržič – izgradnja kanalizacije in vodovoda.
II.2) Vrsta naročila ali mesto gradnje:
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Tržič,
Slovenija.
Šifra NUTS SI009.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
Izvajalec bo izvedel naslednje naloge:
1. izdelavo projektne dokumentacije
(PGD, PZI),
2. pridobitev gradbenega dovoljenja,
3. izgradnjo razpisanih del (ca. 7.600 m
kanalizacijskega sistema, 7 zadrževalnih
bazenov deževnih vod in 4 razbremenilnikov
visokih vod, izgradnja ca. 13.200 m vodovodnega sistema in 2 vodohranov),
4. izdelavo tehnične dokumentacije (projekt izvedenih del, projekt za obratovanje
in vzdrževanje, projekt za vpis v uradne
evidence),
5. pridobitev uporabnega dovoljenja.
Če so znani ocenjeni stroški gradnje brez
DDV: 1.500,000.000 SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.23.13.00–8 Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake; dodatni predmet(-i),
glavni besednjak: 45.23.21.00–3 Druga dela
na cevovodih za vodo; 45.23.24.00–6 Gradbena dela na kanalizaciji; 45.23.24.10–9 Kanalizacijski objekti; 74.23.22.20–2 Storitve
projektiranja cevovodov.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: 920 dni od oddaje naročila.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Projekt se sofinancira iz sredstev
Kohezijskega sklada. Odločba Komisije, št.
2005 SI C PE 002, z dne 13. 12. 2005 o
odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za
skupino projektov za zbiranje in čiščenje od-

padnih voda ter oskrbo s pitno vodo v Občini
Tržič v Republiki Sloveniji.
VI.2 Dodatne informacije: referenčna
številka, ki jo je dokumentu določil naročnik
1-R/06.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna
zakonodaja:
http://www.sigov.si/mf/slov/index.htm.
Okoljska
zakonodaja:
http://www.sigov.si/mop.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 3. 2006.
Občina Tržič

Storitve
Ob-7399/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Mitja Bensa,
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-20-00, faks 01/478-23-40,
elektronska pošta: mitja.bensa@gov.si, internetni naslov: http://www.gov.si/mzz/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: programska oprema VIS
– izdelava in vzdrževanje centralne aplikacije skupaj s podporno programsko opremo
za obdobje treh let..
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.23.20.00-0; dodatni predmeti, glavni besednjak: 72.24.30.00-0; 72.26.70.00-4.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): CPA: 72.22.12, 72.22.14.
II.2.3) Kategorija storitve: 7.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
programska oprema VIS – izdelava in
vzdrževanje centralne aplikacije skupaj
s podporno programsko opremo za obdobje treh let.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 24. 3. 2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Vzpostavitev evropskega vizumskega
informacijskega sistema – nadzor zunanje
meje; Implementation European Visa Information System of External Border Control.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 3. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve

Javni razpisi
Blago
Št.98/06

Ob-7572/06

Podaljšanje rokov
V javnem razpisu za nakup šivalnega
materiala in staplerjev (spenjalnikov), ob-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javljenem v Glasilu EU 2006/S 19-020835
z dne 28. 1. 2006 in Ur. l. RS, št. 9 z dne
27. 1. 2006, Ob-1277/06, se spremenijo navedbe pod točkami objave kot sledi:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 3. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 3. 2006 do 10.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 3. 2006
ob 11. uri, Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 14, Komercialni sektor, sejna soba II.
nadstropje.
VI.4) Dodatne informacije: vpogled
v razpisno dokumentacijo je možen vsak
delovni dan na naslovu pod točko I.3 te
objave.
Vsi dokumenti, ki bi bili veljavni na prvotno določeni rok odpiranja ponudb (14. 3.
2006), bodo veljavni tudi na novi rok odpiranja ponudb.
Klinični center Ljubljana
Št. 430-55/2006

Ob-7715/06

Sprememba
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo opreme za nadzor prometa in druge tehnične
opreme, št. 430-55/2006, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 23 z dne 3. 3. 2006,
Ob-6078/06, se spremenijo točke objave: II.1.6), II.1.7), II.2.1), III.2.1.3), IV.3.2),
IV.3.3), IV.3.7.2), IV.4) ter v Prilogi A, sklop
2, točka 3) in sklop 3, točka 2), 3), tako, da
se glasijo:
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava opreme za nadzor prometa in druge tehnične
opreme ter (za sklop 1, sklop 2, sklop 4,
sklop 5, sklop 8) izvedba usposabljanja za
predmetno opremo. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni
dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave opreme, ki
je predmet javnega razpisa in (za sklop 1,
sklop 2, sklop 4, sklop 5, sklop 8) izvedbe
usposabljanja je lokacija naročnika Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: ročni elektronski indikatorji alkohola v izdihanem zraku – 15 kosov,
– sklop 2: merilniki hitrosti, ki delujejo
na principu laserske svetlobe in dodatnih
naprav k sistemu – 3 kosi,
– sklop 3: nadgradnja mobilnega video
nadzornega sistema provida – 4 kompleti,
– sklop 4: demo kovček DTCO 1381 in
testne kartice ter printerski papir za DTCO
1381 – 1 komplet,
– sklop 5: prenosne elektronske tehtnice
– naprave za ugotavljanje preobremenjenosti vozil – 1 komplet,
– sklop 6: fonometer – naprava za merjenje jakosti hrupa – 1 kos,
– sklop 7: dinamometer – naprava za
merjenje pospeškov in pojemkov vozila – 1
kos,
– sklop 8: elektronski čitalec tahografskih vložkov – naprava za ugotavljanje časa
trajanja vožnje in naprava za kontrolo ustreznega delovanja tahografov – 1 kos,

– sklop 9: merilec zavorne tekočine – naprava za merjenje vrelišča zavorne tekočine
v stopinjah – 1 kos,
– sklop 10: mikrometer in kalibri – naprava za kontrolo vlečnih naprav – 1 kos,
– sklop 11: oprema za ugotavljanje tehnične brezhibnosti vozil v cestnem prometu:
regloskop – naprava za kontrolo nastavitve
luči – 1 kos, merilna naprava za merjenje
emisije izpušnih plinov motorjev s kompresijskim vžigom (dieselskih motorjev) – 1 kos,
merilna naprava za merjenje emisije bencinskih motorjev – 1 kos,
– sklop 12: ostale naprave in pripomočki za nadzor prometa: kotomer – naprava
za merjenje zračnosti volana – 1 kos, teleskopsko merilo – pripomoček za ugotavljanje višine vozila – 5 kosov, tračno merilo
– pripomoček za ugotavljanje dolžine vozila
– 1 kos, ročno hidravlično dvigalo – pripomoček za pregled podvozja vozila – 1 kos,
manometer – naprava za merjenje tlaka v
pnevmatikah – 1 kos, primerjalne šablone
za tahografe – pripomoček za ugotavljanje
točnosti zapisa tahografa – 5 kosov, merilec profila pnevmatik – merilnik za merjenje
globine profila vseh vrst pnevmatik – 1 kos,
ogledala – pripomoček za pregled podvozja vozila – 1 komplet, ura štoparica – 1
kos, komplet orodja s kovčkom – 1 komplet,
montirno železo – 2 kosa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: tehnična dokumentacija ponujene opreme in izjava ponudnika o zagotavljanju ustreznega števila kadrov, in sicer
usposobljenih strokovnih delavcev – serviserjev za področje vzdrževanja ponujene
opreme ter dokazila o ustreznosti opreme
– (za sklop 2) certifikat o odobritvi tipa merila, izdan s strani Urada RS za meroslovje ali dokazilo o oddaji vloge za pridobitev
certifikata, (za sklop 6) izjava ponudnika,
da oprema ustreza zahtevam standardov
IEC 61671-1 in IEC 61672-2, razred 1, po
karakteristiki A.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 4. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim
nalogom,
številka
računa:
01100-6370171132, sklicna številka: 28
17116-2401002-43005506, za nakazila iz
tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN
SI 56011006370171132, Swift Code BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka
za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim
ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 4. 2006 do 15.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 4. 2006
ob 13.30; Ministrstvo za notranje zadeve,
Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana.
VI.4) Dodatne informacije: opomba pod
točko II.3): najkasnejši rok za dobavo opre-
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me in (za sklop 1, sklop 2, sklop 4, sklop 5,
sklop 8) izvedbo usposabljanja je 45 dni od
sklenitve pogodbe.
Tuji ponudniki predložijo pod točkama
III.2.1.1) in III.2.1.2) navedena tovrstna
ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v
državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih
dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo
vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo
nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
svoj sedež (upravnim ali sodnim organom,
notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, če
tako določa nacionalni zakon. V Republiki
Sloveniji se izjava podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo
dano pod prisego.
Priloga A
Sklop št. 02
3) Obseg ali količina: merilniki hitrosti, ki
delujejo na principu laserske svetlobe in dodatnih naprav k sistemu – 3 kosi, ocenjena
vrednost: 14,826.000 SIT Z DDV.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: nadgradnja mobilnega
video nadzornega sistema provida; predmet
naročila je dobava opreme.
3) Obseg ali količina: a) digitalni video
rekorderji za slikovno dokumentiranje v vozilu ter dodatna oprema in pribor, b) osebni
računalniki za obdelavo posnetkov in tiskalnik (točki a in b skupaj predstavljata 1 komplet video nadzornega sistema – 4 kompleti,
ocenjena vrednost: 5,500.000 SIT z DDV.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 2.3.-587/06

Ob-7417/06
Popravek
Naročnik Holding Slovenske železnice
d.o.o. na podlagi petega odstavka 25. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
36/04) objavlja popravek obvestila o javnem
naročilu za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku za dobavo, implementacijo, instalacijo, integracijo, šolanje, predaja v obratovanje in vzdrževanje aplikacij za prodajo
vozovnic z mobilnimi in stacionarnimi terminali ter pripadajoče računalniške, komunikacijske in mobilne terminalske opreme za
sistem prodaje vozovnic na slovenskih železnicah, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
116-117 z dne 23. 12. 2005, Ob-36040/05 in
Uradnem listu RS, št. 120-121 z dne 30. 12.
2005, Ob-36856/05.
Spremeni se naslednja točka tako, da se
pravilno glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 4. 2006 do 10.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 4. 2006
ob 12. ure; v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, steklena dvorana.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 2/06-4

Ob-7700/06
Popravek
V javnem razpisu za dobavo materiala za
endoskopsko kirurgijo in zdravstvenega šivalnega materiala, objavljenem v Uradnem
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listu RS, št. 23 z dne 3. 3. 2006, Ob-5906/06,
se popravijo naslednje točke:
V oddelku III: Pravni ekonomski, finančni in tehnični podatki točka III.2.1.1 – Pravni status – obvezna dokazila, se v 14 alinei
besedilo »izjavo ponudnika, da zagotavlja
dostavo in razlaganje blaga, o zapadlosti rokov uporabe artiklov in zagotavljanju
kontrole kakovosti« nadomesti z besedilom »izjavo ponudnika, da zagotavlja
dostavo blaga fco. razloženo skladišče
naročnika (lekarna)«.
V oddelku III: Pravni ekonomski, finančni in tehnični podatki točka III.2.1. – Pravni
status – obvezna dokazila, se doda nova
alinea »izjavo ponudnika, da bo rok uporabe dobavljenega blaga še najmanj 60
dni od dneva dobave«.
V oddelku IV: Postopek točka IV.3.7.1
– Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb, se besedilo »Zakoniti
zastopniki ponudnika in pooblaščeni
predstavniki ponudnika.«, nadomesti z
besedilom »Odpiranje ponudb je javno.
Prisotni predstavniki ponudnikov, ki
niso zakoniti zastopniki ponudnika,
pa morajo pred pričetkom javnega
odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.«
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-7413/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, kontaktna oseba: Božidar Peteh,
Tivolska 42, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-52-70, faks 01/478-54-70, elektronska pošta: ursiks@gov.si, internetni
naslov: http://www.mp.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ursiks@gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: http://www.mp.gov.si/ (razpisna dokumentacija je objavljena na spletni
strani v poglavju “javna naročila”).
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2020 – B – 2006 – 2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
radijske postaje sistema TETRA z opremo in šolanjem za uporabo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dobava je na naslov
naročnika, montaža v ZPKZ Dob in ZPKZ
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 7. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prevzemu in prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
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naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ravno tako ni uvrščen na seznam
poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb Zakona o preprečevanju korupcije
naročniki ne smejo sodelovati;
3. da je ekonomsko-finančno sposoben, t.j., da v preteklih 6 mesecih ni imel
dospelih neporavnanih obveznosti;
4. da je v celoti seznanjen z obsegom
javnega naročila in da ga je sposoben izvesti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: stalno na spletni
strani naročnika.
Pogoji in način plačila: dokumentacija
je brezplačno dostopna na spletni strani
naročnika.
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 sodelovanje: slovenski.
V tujem jeziku (nemškem, italijanskem,
angleškem ali francoskem) so lahko le dokazila o izpolnjevanju tehničnih zahtev.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 4. 2006
ob 10. uri; sejna soba naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: predvideni
datum sprejema odločitve o oddaji javnega
naročila je 18. 4. 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Ministrstvo za pravosodje,Uprava za
izvrševanje kazenskih sankcij
Ob-7141/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Vižmarje-Brod, kontaktne
osebe: Branimir Ferencek, Hrovatič
Milena,
Škofic-Valjevec
Petra,
Na
Gaju 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/583-92-04, 01/583-92-00, faks
01/512-11-98, elektronska pošta: racuno
vodstvo-osljbr3@guest.arnes.si; tajnistvoosljbr2@guest.arnes.si.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNOŠVB/1-2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po drugem odstavku
19. člena ZJN-1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Vižmarje-Brod, Na gaju 2, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: slaščičarski izdelki in
keksi.
3) Obseg ali količina: 4,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2006.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: 15,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2006.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: sadni sokovi in voda.
3) Obseg ali količina: 5,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2006.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: sveže in sušeno sadje.
3) Obseg ali količina: 6,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2006.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: zamrznjeni izdelki.
3) Obseg ali količina: 6,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2006.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: 7,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2006.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: žita, mlevski izdelki, testenine.
3) Obseg ali količina: 3,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2006.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: sveža, posušena zelenjava in suhe stročnice.
3) Obseg ali količina: 5,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2006.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
3) Obseg ali količina: 6,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2006.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno blago, tudi olja in izdelki.
3) Obseg ali količina: 6,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: orientacijska vrednost naročila za živila je
63,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 8. 2006, konec 31. 7. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna bianco podpisana menica z menično izjavo v vrednosti 5% od vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila 60 dni od datuma prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 3. 2006.
Cena: 21.600 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek nadomestila je potrebno nakazati 8 dni pred nameravanim prevzemom razpisne dokumentacije na sedežu naročnika. Nadomestilo se
plača na (pod)račun pri UJP Ljubljana številka 01261-6030664795. V znesek nadomestila je vključen DDV po predpisani stopnji
(18.000 SIT + 3.600 SIT; 21.600 SIT).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 4. 2006 do 12.
ure; na naslovu naročnika.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi pooblaščeni predstavniki ponudnikov in člani razpisne komisije
naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 4. 2006
ob 17. uri; Osnovna šola Vižmarje-Brod, Na
gaju 2, Ljubljana (Brod).
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: cene, ki jih
ponudnik navaja v ponudbi, so najvišje za
posamezne izdelke in jih v obdobju do 31. 7.
2008 ni mogoče zvišati. Razpisna dokumentacija je na voljo od 31. marca 2006 dalje in
se jo lahko prevzame takoj po prejetem plačilu nadomestila. Prevzame se lahko vsak
delovni dan med 9. in 11. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2006.
Osnovna šola Vižmarje-Brod

Št. 091-4-2/06
Ob-7192/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna oseba: Andreja Žagar, Vrazov trg 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/543-77-11,
faks +386/1/543-77-26, elektronska pošta:
andreja.zagar@mf.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Univerza v Ljubljani, Medicinska
fakulteta, kontaktna oseba: prof. dr. Damjan
Glavač, Inštitut za patologijo, Oddelek za
molekularno genetiko, Korytkova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/543-71-80,
faks +386/1/543-71-81, elektronska pošta:
damjan.glavac@mf.uni-lj.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sistem za dvodimenzionalno elektroforezo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za patologijo,
Korytkova 2, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v dveh delih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavni izpis iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katere je razvidno, da je
ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. lastna pisna izjava ponudnika, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ter potrdilo Ministrstva za pravosodje RS, da
ponudnik ni bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen; potrdilo ne sme
biti starejše več kot 30 dni na dan oddaje
ponudbe na razpis;
4. izpis iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; Izpis ne sme biti
starejši več kot 60 dni na dan oddaje ponudbe na razpis;
5. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni: a) davčni urad in b) carinska uprava;
potrdili ne smeta biti starejši več kot 30 dni
na dan oddaje ponudbe na razpis;
6. lastna pisna izjava ponudnika, da
sprejema pogoje v razpisni dokumentaciji
za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON 2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v pre-
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teklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za po
nudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2),
– dokumenti ne smejo biti starejši več kot
30 dni na dan oddaje ponudbe na razpis;
2. lastna pisna izjava ponudnika, da nudi
plačilo v dveh delih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. lastna pisna izjava ponudnika, da lastnosti ponujene opreme v celoti ustrezajo
zahtevanim lastnostim, ki so opredeljene v
razpisni dokumentaciji;
2. lastna pisna izjava ponudnika, da zagotavlja servis za ponujeno opremo in njene
sestavne dele še najmanj 5 let po začetku
delovanja;
3. lastna pisna izjava ponudnika, da zagotavlja za ponujeno opremo najmanj 24mesečni garancijski rok;
4. lastna pisna izjava ponudnika, da bo
ponujeno opremo dobavil najkasneje v 30
dneh po podpisu pogodbe.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ceno,
2. dodatno tehnično prednost,
3. odzivni čas serviserja,
4. garancijsko dobo.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 3. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 3. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 25. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 3. 2006
ob 12. uri; Univerza V Ljubljani, Medicinska
fakulteta, Vrazov trg 2, 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: razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki po predhodni
pismeni najavi na naslovu naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 3. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta
Ob-7252/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba: Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV – Alenka Rome, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-89, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 014/2006-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup kodirno–dekodirne opreme za
kontribucijo TV signalov.
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:
32.00.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– enkoderji – 4 kosi,
– dekoderji – 5 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 30. 6. 2006, v višini 900.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 014/2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV 014/2006.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 014/2006.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 014/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ekonomska cena,
2. garancija.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 17. 3. 2006 do
19. 4. 2006.
Pogoji in način plačila: veljavna
razpisna dokumentacija je brezplačno na razpolago na spletnem naslovu
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
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oznako Javno naročilo RTV 014/2006. Če
pa ponudniki kljub temu želijo razpisno dokumentacijo v pisni obliki, bo le-ta na razpolago proti plačilu 6.000 SIT (z vključenim
DDV), po enodnevni predhodni najavi po
telefaksu 01/475-21-86 in na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski,
na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106,
sklic na številko 00-51-634-566 z oznako
predmeta plačila (RTV 014/2006-E-ODP/B)
in z navedbo davčne številke in sedeža
podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 4. 2006 do
8. ure.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški, slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 4. 2006
ob 9. uri; Velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 3. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija

Št. 430-119/2006-2
Ob-7364/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: vodja
izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec,
tel. 01/471-23-57, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-57, faks
01/431-90-35.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo

RS, Direktorat za logistiko, Sektor za
naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat in Dušan Cirar,
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86, 01/471-23-48,
faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 88/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:

A) sklop – delovna oblačila za zdravstvene delavce
Zap.
Ident
št.

Izdelek

Količina
06

07

ME

1

28637 Kostim hlačni – moški (bel)

25

20

kpl

2

Kostim hlačni – moški (svetlo moder
28637 z belimi dodatki)

45

50

kpl

3

Kostim hlačni – moški (bel z modrimi
28637 dodatki)

22

20

kpl

4

28637 Kostim hlačni – moški (moder)

50

60

kpl

5

Kostim hlačni – moški (svetlo zelen z
28637 belimi dodatki)

12

12

kpl

6

28637 Kostim hlačni – ženski (bel)

25

30

kpl

7

Kostim hlačni – ženski (svetlo moder
28637 z belimi dodatki)

90

100

kpl

8

Kostim hlačni – ženski (bel z modrimi
28637 dodatki)

22

30

kpl

9

28637 Kostim s krilom (bel)

10

2

kpl

10

Kostim s krilom (svetlo moder z beli28637 mi dodatki)

6

6

kpl

11

Kostim s krilom (bel z modrimi do28637 datki)

2

10

kpl

12

28637 Halja – moška (bela)

132

140

kos

13

28637 Halja – ženska (bela)

140

150

kos

14

28637 Majica – bela

800

1000

kos
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Dobavni rok:
– za leto 2006 – 90 dni od obojestranskega podpisa pogodbe,
– za leto 2007 – 12. 2. 2007.
Ponudnik mora predložiti ponudbo za
vse artikle iz sklopa.
Ponudnik mora za artikle pod zap. št. 2,
8, 15 in 16 priložiti vzorce, ki morajo v celoti
izpolnjevati navedene tehnične zahteve naročnika, sicer se ponudba izloči iz nadaljnje
obravnave.
Možen je ogled naročnikovih vzorcev.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti laboratorijsko analizo – tehnične podatke materialov za vse artikle iz sklopa. Na posamezen
tehnični podatek mora ponudnik obvezno
navesti na kateri artikel iz sklopa se podatek nanaša.

Št.

Dobavni rok:
– za leto 2006 – 60 dni od obojestranskega podpisa pogodbe,
– za leto 2007 – 12. 2. 2007.
Ponudnik mora predložiti ponudbo za
oba artikla iz sklopa.
Ponudnik mora priložiti vzorca, ki morata
v celoti izpolnjevati navedene tehnične zahteve naročnika, sicer se ponudba izloči iz
nadaljnje obravnave.
Možen je ogled naročnikovih vzorcev.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti laboratorijsko analizo – tehnične podatke materialov
za oba artikla iz sklopa. Na posamezen tehnični podatek mora ponudnik obvezno navesti
na kateri artikel iz sklopa se podatek nanaša.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Centralno skladišče

B) sklop – delovna oblačila – kombinezoni
Zap.
Ident
št.
1

Količina

Izdelek

63547 Kombinezon delovni (olivno zelen)

Dobavni rok:
– za leto 2006 – 90 dni od obojestranskega podpisa pogodbe,
– za leto 2007 – 12. 2. 2007.
Ponudnik mora priložiti vzorec, ki mora
v celoti izpolnjevati navedene tehnične zahteve naročnika, sicer se ponudba izloči iz
nadaljnje obravnave.
Možen je ogled naročnikovega vzorca.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti laboratorijsko analizo – tehnične podatke materialov.

06

07

600

500

ME
kos

MORS, Miheličeva ul., 1210 Ljubljana-Šentvid.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 18.11.10.00-0, dodatni predmeti:
18.14.10.00-9,
18.11.00.00-3,
19.33.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.10.00-0.

C) sklop – delovna obutev za zdravstvene delavce
Zap.
Ident
št.
1

Količina

Izdelek

20167 Natikači ortopedski (beli)

Dobavni rok:
– za leto 2006 – 60 dni od obojestranskega podpisa pogodbe,
– za leto 2007 – 12. 2. 2007.
Ponudnik mora priložiti vzorec, ki mora
v celoti izpolnjevati navedene tehnične zahteve naročnika, sicer se ponudba izloči iz
nadaljnje obravnave.
Možen je ogled naročnikovega vzorca.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti laboratorijsko analizo – tehnične podatke materialov.

06

07

160

200

ME
par

2) Kratek opis: delovna oblačila za zdravstvene delavce.
3) Obseg ali količina: ca. 11,200.000 SIT
z DDV.
Sklop B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.00.00-3.
2) Kratek opis: delovna oblačila – kombinezoni.
3) Obseg ali količina: ca. 5,500.000 SIT
z DDV.

D) sklop – zaščitna oprema
Zap.
Ident
št.

1

2

31746

8956

Izdelek

Rokavice zaščitne usnjene

Rokavice za bodečo žico

Količina
06

2000

430

07

2000

288

ME

Certifikacijska
kategorija

par

Kategorija I iz 4.
člena Pravilnika o
osebni varovalni
opremi

par

Kategorija II iz 4.
člena Pravilnika o
osebni varovalni
opremi
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Sklop C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
19.33.00.00-8.
2) Kratek opis: delovna obutev za zdravstvene delavce.
3) Obseg ali količina: ca. 1,500.000 SIT
z DDV.
Sklop D
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.14.10.00-9.
2) Kratek opis: delovna oprema – delovne rokavice.
3) Obseg ali količina: ca. 6,000.000 SIT
z DDV.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
A) sklop: ca. 11,200.000 SIT z DDV,
B) sklop: ca. 5,500.000 SIT z DDV,
C) sklop: ca. 1,500.000 SIT z DDV,
D) sklop: ca. 6,000.000 SIT z DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: avgust 2006, konec: februar 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni od
uradnega prejema računa, oziroma 90 dni v
obdobju začasnega financiranja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno ali lastno izjavo, da to ni
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je finančno in poslovno sposoben.
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske
družbe):
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2006, ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2006 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
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podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2006;
– fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja za preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ne sme
imeti blokiranega transakcijskega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da potrdi veljavnost ponudbe in roke
plačil,
– da ponudi vse artikle znotraj posameznega sklopa,
– da priloži vse zahtevane vzorce, ki
ustrezajo tehničnim zahtevam-opisom oziroma naročnikovemu vzorcu,
– da za vsak tip osebne varovalne opreme iz sklopa D priloži tehnično dokumentacijo iz priloge III Pravilnika o osebni varovalni opremi (Ur. l. RS, št. 29/05) v slovenskem
jeziku in izjavo o skladnosti na obrazcu iz
priloge VI Pravilnika o osebni varovalni
opremi,
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis,
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano ponudbo – cene,
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo.
(A) Najnižja cena: za sklop D.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: za sklope A, B in C.
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. vrednost ponudbe,
2. kakovost vzorca.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-119/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 4. 2006 vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS 88/2006-ODP) na transakcijski račun
št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika,
davčno številko, št. javnega razpisa, sklic
na številko 1119119-7141998-00000041)
ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
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razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 4. 2006 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do dokončne izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 4. 2006
ob 13. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 3. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-71/2006-3
Ob-7368/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: vodja izvedbe javnega naročila: Jože
Mokorel, tel. 01/471-25-53, Vojkova cesta
55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/43311-11, 01/230-52-25, faks 01/431-90-35,
01/471-17-30, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za dvig razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije – vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel,
tel. 01/471-25-53, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi
za dvig razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije – vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel,
tel. 01/471-25-53, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 45/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
telekomunikacijska računalniška in informacijska oprema.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: MORS – skladišče URSZR
v Ljubljani, Roje–Dovjež.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1: sprejemniki osebnega klica
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.34.41.00-7.
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 35 dnevih po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 2: ročne radijske postaje
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.34.42.20-7.
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 35 dnevih po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 3: repetitorska postaja
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.34.40.00-6.
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 35 dnevih po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 4: radijske postaje
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.34.42.20-7.
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 35 dnevih po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 5: prenova radijskega sistema
javnega alarmiranja
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.33.30.00-8.
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 35 dnevih po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 6: oprema za računalniški strežnik
1.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.20.00-3.
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 35 dnevih po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 7: računalniški strežniki
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.20.00-3.
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 35 dnevih po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 8: namizni računalniki
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.40.00-2.
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 35 dnevih po podpisu
pogodbe.
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Sklop št. 9: prenosni kompleti – notesniki
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.31.00-6.
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 35 dnevih po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 10: laserski tiskalniki – mrežni
ČB
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.32.31-9.
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 35 dnevih po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 11: LCD monitorji 17«
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.12.50-4.
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 35 dnevih po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 12: sirene
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.62.13.00-8.
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 35 dnevih po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 13: študija prevzema sistema
javnega alarmiranja na lokalnem nivoju
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.23.00-5.
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 35 dnevih po podpisu
pogodbe.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop Predmet naročila

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Količina

Sprejemniki osebnega
klica
900 kosov
Ročne radijske postaje
240 kosov
Repetitorska postaja
1 kpl
Radijske postaje
40 kpl
Prenova radijskega sistema
javnega alarmiranja
1x
Oprema za računalniški
strežnik
4 + 3 + 6 + 1 kos
Računalniški strežniki
1x
Namizni računalniki
35 kpl
Prenosni kompleti –
notesniki
4 kosi
Laserski tiskalniki –
mrežni
3 + 13 kosov
LCD monitorji 17«
30 kosov
Nakup siren
10 kpl
Študija prevzema sistema javnega
alarmiranja na lokalnem nivoju
1x

* Glej tehnične podatke in zahteve navedene v prilogi št. 4 razpisne dokumentacije.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek 35 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: Pravni akt.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij, ne starejšega od 90 dni;
b) Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
– fotokopija priglasitvenega lista za dejavnost, katere predmet je javni razpis, ne
starejšega od 90 dni,
– fotokopija obrtnega dovoljenja, če gre
za opravljanje obrti ali obrti podobne dejavnosti, ne starejšega od 90 dni.
Da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
Dokazilo: fotokopija potrdila, ne starejšega od 90 dni od datuma določenega za
predložitev ponudb, pristojnega okrožnega
sodišča, gospodarski oddelek, sodni register, samostojni podjetniki in obrtniki pa
predložijo potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi
Davčnega urada ali Obrtne zbornice.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazilo: fotokopija potrdila, izdanega s
strani Ministrstva za pravosodje – Kazenska
evidenca, ki se nanaša na pravno osebo, ne
starejšega od 90 dni od datuma določenega
za predložitev ponudb.
Da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji.
Dokazilo: original potrdilo, ki ga izda
Davčna uprava RS, Davčni urad, ne starejše od 30 dni od datuma določenega za
predložitev ponudb.
Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom.
Dovoljenje izda pristojni organ Upravne
enote, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj,
za opravljanje določene dejavnosti, skladno
z Zakonom o gospodarskih družbah, v nasprotnem primeru pa zadostuje tudi lastna
pisna izjava, skladno s 44. členom ZJN-1UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je finančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, ne starejših od 90 dni ali fotokopija
BON-1/P ne starejšega od 90 dni ali fotoko-
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pija BON 1 in izpisa banke o stanju sredstev
na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2, ne starejšega
od 90 dni.
b) Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt žiro račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na žiro računu za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
Ponudnik dokazuje usposobljenost za
izvedbo javnega naročila in v ta namen obvezno prilaga naslednje potrjene dokumente
in izjave:
– ponudbo – predračun (priloga št. 5) za
predmet javnega naročila, ki je opredeljen
v prilogi št. 4
– podatki o ponudniku (priloga št. 1),
– izjavo, da soglaša z vsemi pogoji razpisa (Krovna izjava-priloga št. 2),
– izjavo ponudnika o boniteti podjetja na
dan oddaje ponudbe, o poravnavi obveznosti in potrditvi veljavnosti ponudbe in roka
plačila (priloga št. 3),
– ponudba (priloga št. 6),
– konfiguracija opreme (priloga št. 7),
– izjava banke o izdaji garancije za dobro
izvedbo posla (priloga št. 9)
– izjava banke o izdaji garancije za
odpravo napak v garancija dobi (priloga
št. 11)
– vzorčna pogodba (priloga št. 13)
Vse izpolnjene, podpisane in žigosane
priloge so obvezni sestavni del ponudbene
dokumentacije.
Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi
o izpolnjevanju posameznega pogoja, se
ponudba izloči.
Garancije:
Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, brezpogojno
in plačljivo na prvi poziv (vzorec v prilogi št.
8), v višini najmanj 2% od vrednosti njegove
ponudbe, kolikor ponudba (skupna vrednost
vseh ponujenih sklopov) presega vrednost
30,000.000 SIT brez DDV z veljavnostjo do
konca veljavnosti ponudbe. (priloga št. 8).
Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo
banke o izdaji bančne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga št.
9), da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, nepreklicno in brezpogojno (vzorec v prilogi št. 10),
v višini najmanj 5% od vrednosti pogodbe,
brez DDV z veljavnostjo vsaj še vsaj sedem
dni po datumu določenem za primopredajo,
kolikor bo s ponudnikom sklenjena pogodba
in bo ta presegala vrednost 30,000.000 SIT
brez DDV.
Najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe
mora izvajalec predložiti garancijo banke za
dobro izvedbo pogodbenih del v višini 5% od
pogodbene vrednosti v kolikor bo sklenjena
pogodba presegala vrednost 30,000.000
SIT brez DDV z veljavnostjo vsaj sedem
dni po datumu določenem za primopredajo.
(priloga št. 10).
Ob primopredaji mora ponudnik predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od pogodbene
vrednosti z veljavnostjo vsaj sedem dni po
preteku garancijske dobe. (priloga št. 12).
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Bančna garancija za resnost ponudbe
in od banke podpisane in žigosane izjave v
skladu s priloženimi vzorci, so obvezni sestavni del ponudbene dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
Merila za oceno ponudb
Ocena ponudbe je vsota ocene ponudnika ter ocene ponujene cene in garancije
ocena _ ponudbe

ocena _ ponudnika  ocena _ cene _ in _ garancije

Legenda:
ocena_ponudbe – številčna vrednost v
območju med 0 in 1000 zaokrožena na dve
decimalni mesti
ocena_ponudnika – številčna vrednost v
območju med 0 in 200
ocena_cene in_garancije – številčna vrednost v območju med 0 in 800 zaokrožena
na dve decimalni mesti
Na osnovi števila točk ocena_ponudbe,
bo naročnik izbral ponudnike za posamezne
sklope z najvišjim številom pridobljenih točk,
s katerimi bo sklenil pogodbo.
Ocena ponudbe bo zaokrožena na dve
decimalni mesti. Pri vrednosti na tretjem decimalnem mestu od 0 do 4 bomo zadržali
vrednost drugega decimalnega mesta, pri
vrednostih na tretjem decimalnem mestu od
5 do 9 pa bomo za eno povečali vrednost
drugega decimalnega mesta.
Največje skupno možno število točk ocene ponudbe za posamezni sklop naročila pri
posameznem ponudniku je lahko 1000.
Ocena ponudnika – točkovanje ponudnikov opreme

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javnega naročila za katerega je oddal ponudbo. Isto velja za zahtevane kopije originalnih potrdil.
V primeru, da ponudnik odda ponudbo
za več predmetov javnega naročila, mora
pri vsaki ponudbi ločeno izpolniti zahtevani vprašalnik. Odgovorov na vprašanja, pri
katerih ne bodo predloženi zahtevani dokumenti ne bomo upoštevali oziroma točkovali.
Ocena_ponudnika je število zbranih točk
iz vprašalnika
Najvišja možna ocena ponudnika je lahko 200 točk.
Ocena ponujene cene in garancije

najnižja _ cena
u1 
cena

ocena _ cene _ in _ garancije

Zap. št.

Utež

Vrednost uteži

1.
2.

u1
u2

600
200

Izračun ocene posamezne ponudbe:
Legenda:
ocena_cene_in_garancije – številčna
vrednost v območju med 0 in 800 zaokrožena na dve decimalni mesti;
najnižja_cena – najnižja ponujena cena
izmed ponujenih cen vseh ponudnikov za
posamezni predmet javnega naročila v SIT
brez DDV in brez popustov;

Pooblaščen zastopnik proizvajalca najmanj leto dni ali proizvajalec
ponujene opreme – (predloži potrdilo proizvajalca)

60

0

DA

NE
x5

Število zaposlenih in usposobljenih serviserjev v servisni službi ponudnika na področju, ki je predmet javnega razpisa (največ 30 točk)
– (predloži poimenski seznam zaposlenih)
x 2/dan
Skupen čas usposabljanj na leto na področju, ki je predmet javnega
razpisa v obdobju zadnjih dveh let (največ 30 točk) (predloži kopije originalnih potrdil) Interna usposabljanja v podjetju ne štejejo ! *
Zagotavljanje rezervnih delov in podpore v času življenjske dobe

30
DA
50

0
NE
0

Ali ima proizvajalec certifikat iz serije ISO 9000 (predloži kopijo certifikata)

DA

NE

* Pri kopijah potrdil za dokazovanje usposabljanj, bomo v primeru, ko ni originalno označenega časa
trajanja usposabljanja upoštevali, da je usposabljanje trajalo en dan. V primeru, da je na potrdilu originalno navedenih več oseb, bomo kot skupen čas usposabljanja upoštevali naveden čas usposabljanja
pomnožen s številom navedenih udeležencev.

DA

12

NE

V vprašalniku je pravilne
odgovore potrebno prekrižati. V nasprotnem primeru
jih ne bomo upoštevali.
Na vprašanja, kjer je za
odgovor potrebno vpisati
številčni podatek je tega
potrebno vpisati v zato pripravljeni okvirček.
Podatkov v osenčenih poljih ni dovoljeno popravljati
ali dopolnjevati.

Opozorilo!
Vprašanja v vprašalnikih so namenjena
točkovanju ponudnika v zvezi s predmetom

Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS 45/2006-ODP) na transakcijski račun
št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika,
davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na
številko 1119119-7141998-00000045) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za

cena – ponujena cena v ocenjevani
ponudbi
za
posamezen
predmet
javnega naročila v SIT brez DDV in brez
popustov;
najdaljši_garancijski_rok – najdaljši garancijski rok izmed ponujenih garancijskih
rokov vseh ponudnikov za posamezni predmet javnega naročila v mesecih;
garancijski_rok – garancijski rok v ocenjevani ponudbi za posamezen predmet javnega naročila v mesecih;
Najvišja možna ocena ponujene cene in
garancije je lahko 800 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 4. 2006, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.

3

garancijsk i _ rok
najdaljši _ garancijsk i _ rok

u2

razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika z številko fax-a,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: do 19. 4. 2006 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 4. 2006
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 3. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 025-13/2005
Ob-7369/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50,
faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Bojan Vintar,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-00-81, faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Bojan.Vintar@zgs.gov.si, internetni naslov: http://www.zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
I. sklop: feromonske vabe za velikega
smrekovega lubadarja (Ips typographus
L.),
II. sklop: feromonske vabe za malega
smrekovega lubadarja (Pityogenes chalchographus L.).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Centralna enota in Območne enote ZGS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: feromonske vabe za velikega smrekovega lubadarja (Ips typographus L.).
3) Obseg ali količina: 10.000 kosov.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: feromonske vabe za malega smrekovega lubadarja (Pityogenes
chalchographus L.).
3) Obseg ali količina: 9.500 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: feromonske vabe za velikega
smrekovega lubadarja (Ips typographus L.)
– 10.000 kosov,
– sklop 2: feromonske vabe za malega
smrekovega lubadarja (Pityogenes chalchographus L.) – 9.500 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek javnega naročila
31. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 45 dni po potrditvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. registracija pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
5. ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
6. je ekonomsko – finančno sposoben.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;

2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran za dejavnost oziroma da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, iz katerega je razvidno, da
ponudnik zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen;
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Če poslovanje ponudnika
vodi izredna uprava ali če je uveden kateri
koli drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri
ima sedež;
5. potrdilo davčnega ali drugega prisojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ekonomsko-finančno
sposoben:
Pravne osebe: potrjena obrazec BON 1
in BON 2 oziroma BON 1P.
– Podatke o boniteti poslovanja ponudnika (BON-1) in podatke o plačilni sposobnosti ponudnika (BON-2), na dan odpiranja
ponudb ne smejo biti starejši od 60 dni.
V primeru odprtega transakcijskega računa pri poslovni banki pa mnenje oziroma
izkaze poslovanja, ki ne sme biti starejši od
60 dni na dan odpiranja ponudb.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik):
– potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe;
– napoved davkov od dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco
stanja za preteklo leto.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. kakovost,
2. cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 3. 2006.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek se nakaže na TR št. 01100-6030234244
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pri Upravi za javna plačila, sklic na številko
101 – 967. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo
o plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni
zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 3. 2006 do 8.30.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3. 2006
ob 12. uri; Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 3. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 025-13/2005
Ob-7371/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50,
faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Bojan Vintar,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-00-81, faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Bojan.Vintar@zgs.gov.si, internetni naslov: http://www.zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
I. sklop: spreji za označevanje drevja,
vidnost barve na osončeni strani zajamčeno najmanj 6 mesecev,
II. sklop: spreji za označevanje drevja,
vidnost barve na osončeni strani zajamčeno najmanj 12 mesecev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Centralna enota in Območne enote ZGS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: spreji za označevanje
drevja, vidnost barve na osončeni strani zajamčeno najmanj 6 mesecev.
3) Obseg ali količina: v skupni količini
2.500 litrov, v dozah po 500 ml oziroma v
dozah v razponu od 400 ml do 600 ml.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: spreji za označevanje
drevja, vidnost barve na osončeni strani zajamčeno najmanj 12 mesecev.
3) Obseg ali količina v skupni količini
8.000 litrov, v dozah po 500 ml oziroma v
dozah v razponu od 400 ml do 600 ml.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. sklop: spreji za označevanje drevja,
vidnost barve na osončeni strani zajamčeno
najmanj 6 mesecev – v skupni količini 2.500
litrov, v dozah po 500 ml oziroma v dozah v
razponu od 400 ml do 600 ml,
II. sklop: spreji za označevanje drevja,
vidnost barve na osončeni strani zajamčeno najmanj 12 mesecev – v skupni količini
8.000 litrov, v dozah po 500 ml oziroma v
dozah v razponu od 400 ml do 600 ml.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek javnega naročila
31. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 45 dni po potrditvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. registracija pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
5. ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
6. je ekonomsko – finančno sposoben.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran za dejavnost oziroma da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, iz katerega je razvidno, da
ponudnik zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen;
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Če poslovanje ponudnika
vodi izredna uprava ali če je uveden kateri
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koli drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri
ima sedež;
5. potrdilo davčnega ali drugega prisojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ekonomsko-finančno
sposoben:
Pravne osebe: potrjena obrazec BON 1
in BON 2 oziroma BON 1P
– Podatke o boniteti poslovanja ponudnika (BON-1) in podatke o plačilni sposobnosti ponudnika (BON-2), na dan odpiranja
ponudb ne smejo biti starejši od 60 dni.
V primeru odprtega transakcijskega računa pri poslovni banki pa mnenje oziroma
izkaze poslovanja, ki ne sme biti starejši od
60 dni na dan odpiranja ponudb.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik):
– potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe;
– napoved davkov od dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco
stanja za preteklo leto.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. odpornost barve na vremenske vplive,
3. možnost izkoristka podhlajene doze.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 3. 2006.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek se nakaže na TR št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na številko
101 – 969. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo
o plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni
zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 3. 2006 ali 20 dni
od odposlanja obvestila do 8.30.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju so lahko navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3. 2006
ob 9. uri; Zavod za gozdove, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 3. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 025-13/2005
Ob-7372/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50,
faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Bojan Vintar,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-00-81, faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Bojan.Vintar@zgs.gov.si, internetni naslov: http://www.zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. sklop: polni zaščitni tulci 1,2 m,
2. sklop: polni zaščitni tulci 1,8 m,
3. sklop: grobo mrežasti zaščitni tulci
1,5 m,
4. sklop: grobo mrežasti zaščitni tulci
1,8 m,
5. sklop: fino mrežasti zaščitni tulci
1,2 m,
6. sklop: fino mrežasti zaščitni tulci
1,5 m.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Območne enote ZGS in
Krajevne enote ZGS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: polni zaščitni tulci 1,2 m.
3) Obseg ali količina: 20.000 kosov.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: polni zaščitni tulci 1,8 m.
3) Obseg ali količina: 2.000 kosov.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: grobo mrežasti zaščitni
tulci 1,5 m.
3) Obseg ali količina: 50.000 kosov.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: grobo mrežasti zaščitni
tulci 1,8 m.
3) Obseg ali količina: 5.000 kosov.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: fino mrežasti zaščitni tulci
1,2 m.
3) Obseg ali količina: 65.000 kosov.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: fino mrežasti zaščitni tulci
1,5 m.
3) Obseg ali količina: 30.000 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1 sklop: polni zaščitni tulci 1,2 m – 20.000
kosov,
2. sklop: polni zaščitni tulci 1,8 m – 2.000
kosov,
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3. sklop: grobo mrežasti zaščitni tulci
1,5 m – 50.000 kosov,
4. sklop: grobo mrežasti zaščitni tulci
1,8 m – 5.000 kosov,
5. sklop: fino mrežasti zaščitni tulci 1,2 m
– 65.000 kosov,
6. sklop: fino mrežasti zaščitni tulci 1,5 m
– 30.000 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek javnega naročila
31. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 45 dni po potrditvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. registracija pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
5. ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
6. je ekonomsko – finančno sposoben.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran za dejavnost oziroma da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, iz katerega je razvidno, da
ponudnik zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen;
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Če poslovanje ponudnika
vodi izredna uprava ali če je uveden kateri
koli drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri
ima sedež;
5. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj

sedež, ki izkazuje, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ekonomsko-finančno
sposoben:
Pravne osebe: potrjena obrazec BON 1
in BON 2 oziroma BON 1P
– Podatke o boniteti poslovanja ponudnika (BON-1) in podatke o plačilni sposobnosti ponudnika (BON-2), na dan odpiranja
ponudb ne smejo biti starejši od 60 dni.
V primeru odprtega transakcijskega računa pri poslovni banki pa mnenje oziroma
izkaze poslovanja, ki ne sme biti starejši od
60 dni na dan odpiranja ponudb.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik):
– potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe;
– napoved davkov od dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco
stanja za preteklo leto.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. raztržna trdnost,
3. svetlobna propustnost.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 3. 2006.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek se nakaže na TR št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na številko
101 – 968. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo
o plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni
zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 3. 2006 ali 20 dni
od odposlanja obvestila, do 8.30.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3. 2006
ob 10.30; Zavod za gozdove, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 3. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 025-13/2005
Ob-7373/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50,
faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Marijana Minić,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
041/657-622, faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Marijana.Minic@zgs.gov.si, internetni naslov: http://www.zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sklop A) žična ograja za skupinsko zaščito mladja pred divjadjo (200/22/15),
sklop B) materiali za postavitev zaščitne ograje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Območne enote ali Krajevne enote ZGS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop A
2) Kratek opis: žična ograja za skupinsko
zaščito mladja pred divjadjo (200/22/15); minimalna višina 200 cm, minimalno št. horizontalnih žic 22 in minimalno število vertikalnih žic 15/m.
3) Obseg ali količina: žična ograja ca.
200/22/15 – 45.000 m.
Sklop B) Materiali za postavitev zaščitne
ograje:
2) Kratek opis: materiali za postavitev
žične ograje (žica za napanjenje, sidra za
učvrstitev, U žebljički, napenjala, spenjala).
3) Obseg ali količina:
– žica za napenjanje 3 mm – 10.800 m,
15.750 kosov,
– sidra za učvrstitev – 70% l = 30 cm;
30% l = 50 cm,
– U žebljički – 157.500 kosov,
– napenjala – 10.350 kosov,
– spenjala – 15.750 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop A) žična ograja za skupinsko zaščito mladja pred divjadjo (200/22/15); minimalna višina 200 cm, minimalno št. vertikalnih žic in minimalno število vertikalnih
žic 15/m.
Količina: žična ograja ca. 200/22/15 –
45.000 m.
Sklop B) materiali za postavitev zaščitne
ograje:
Količina:
– žica za napenjanje 3 mm – 10.800 m,
15.750 kosov,
– sidra za učvrstitev 70% l = 30 cm; 30%
l = 50 cm,
– U žebljički – 157.500 kosov,
– napenjala – 10.350 kosov,
– spenjala – 15.750 kosov.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek javnega naročila
31. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 45 dni po potrditvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. registracija pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila (dokazilo ne
sme biti starejše od 90 dni na dan odpiranja
ponudb, lahko je fotokopija):
– pravne osebe: redni izpisek iz sodnega
registra, ki ga izda okrožno sodišče,
– samostojni podjetniki: potrdilo o vpisu v
vpisnik samostojnih podjetnikov (priglasitveni list, ki ga izda Davčna uprava RS).
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran za dejavnost oziroma da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, iz katerega je razvidno, da ponudnik zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno
obsojen (dokazilo ne sme biti starejše od
90 dni na dan odpiranja ponudb, lahko je
fotokopija):
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Župančičeva 3, Ljubljana, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 3. 2006.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek se nakaže na TR št. 01100-6030234244
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pri Upravi za javna plačila, sklic na številko
101 – 970. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo
o plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni
zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 3. 2006 ali 20 dni
od odposlanja obvestila, do 8.30.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3. 2006
ob 13. uri, Zavod za gozdove, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 3. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-7374/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Nives Nardin, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-04,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: nives.nardin@energetika-lj.si, internetni naslov: http://jh-lj.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., soba 211, kontaktna oseba: Nives Nardin, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-04,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: nives.nardin@energetika-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: po pošti na
naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana ali
osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: VOD 18-06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sodni in upravni koleki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Verovškova
62 in 70.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg za posamezno leto:
– upravni koleki
Število
2.000
1.800
2.000

Apoeni po SIT
5
50
200

– sodni koleki
Število
600
8.700
3.400
1.200
500
500

Apoeni po SIT
3.000
1.000
500
200
100
20

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
300.000 SIT, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30-dnevni rok plačila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila o finančni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dobavni rok,
– rok plačila,
– fotokopija sklenjene pogodbe z Upravo
RS za javna plačila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: VOD 18-06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 4. 2006.
Cena: 5.000 SIT oziroma 20,86 EUR.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022, s
sklicem na št. 600-18-06. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije vključuje 20% davek na dodano
vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 4. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 7. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 4. 2006
ob 12. uri; sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi 70.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-7389/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Trnovo, kontaktna oseba:
Daniela Kerec, Karunova 14/A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/28-33-564, faks
01/28-33-746, elektronska pošta: daniela.kerec@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV/OŠT/LJ/ 1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po drugem odstavku
19. člena ZJN-1, I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Trnovo,
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. specialni siri,
3. meso in mesni izdelki,
4. perutninsko meso in izdelki,
5. zamrznjene ribe,
6. konzervirane ribe,
7. jajca,
8. olja,
9. zelenjava in suhe stročnice,
10. zamrznjena zelenjava in drugi zamrznjeni izdelki,
11. konzervirana zelenjava,
12. sveže sadje,
13. konzervirano sadje,
14. sadni sokovi in sirupi,
15. žita in mlevski izdelki,
16. testenine, jušne zakuhe,
17. zamrznjeni izdelki iz testa,
18. kruh in pekovsko pecivo,
19. slaščičarski izdelki in keksi,
20. mehko pecivo, krhko pecivo in potice,
21. začimbe, kava, čaj,
22. ostalo prehrambeno blago.
Opomba: skupina blaga meso in mesni
izdelki, je oblikovana kot odprta skupina.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v znesku 1 mio
SIT v II. fazi postopka, če skupna vrednost
ponudbe presega 10 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni
posebnih pogojev.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: Predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je
razvidno kdo je nosilec posla in sklenitelj
pogodbe. Kakšna so medsebojna razmerja med ponudniki in natančno opredelitvijo
odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del, ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji
oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal
opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje
ni potrebno.
Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
če poslovanje vodi izredna uprava; ali če
je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s
predpisi države v kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
sodne ali druge enakovredne evidence.
Da ponudnik sprejema razpisne pogoje
za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika o sprejemanju pogojev.
Da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov.
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, ki ga izda davčni urad ali
drug pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne starejše od 30 dni od datuma
določenega za oddajo ponudbe.
Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima ponudnik odprtih več
računov, mora predložiti toliko potrdil kot
ima računov.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
Da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o
higieni živil-HACCP sistem (Uradni list RS,
št. 60/02 in 104/03 in spremembe in dopolnitve 11/04 in 51/04) in upošteva druge
predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodni in prometu živil
izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni
ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki
prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS, št. 52/00,
42/02 in 47/04).
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju higienskih pogojev.
Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in odzivni čas
en delavni dan.
Dokazilo: izjava ponudnika o dostavi in
odzivnem času.
Da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga.
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih letnih količinah.
Da je ponudnik izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih
v zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih
pogodb.
Da upošteva obveznosti uredbe (Ur. l.
RS, št. 120/05) o izvajanju delov določenih
uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in
uradnega nadzora nad živili.
Dokazilo: izjava ponudnika o upoštevanju obveznosti iz uredbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti jo je mogoče do 30. 3. 2006.
Cena: 15.000 SIT (DDV je že vključen).
Pogoji in način plačila: številka bančnega računa: 01261-6030662079.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 3. 2006 do 11.
ure, vsak delavnik med 8. in 14. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 3. 4. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali zakoniti zastopnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: SIB d.o.o.,
Darja Čerič, tel. 041/32-30-84.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 10. 3. 2006.
Osnovna šola Trnovo

Stran

1968 /

Št. 19/06

Št.

28 / 17. 3. 2006
Ob-7414/06

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Center za zdravljenje bolezni otrok,
kontaktna oseba: Ladišić Vilka, Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični, Slovenija, tel. 01/788-74-50, faks
01/788-74-70, elektronska pošta: Center.zdravljenje.otrok@siol.net, internetni
naslov: www.czbo.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za potrebe bolnišnične kuhinje po
posameznih sklopih:
1. kruh in pekovski izdelki;
2. mleko in mlečni izdelki;
3. meso in mesni izdelki;
4. perutnina in izdelki iz perutnine;
5. ribe;
6. jajca;
7. sadje in zelenjava;
8. splošno prehrambeno blago;
9. zamrznjeni izdelki.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg –
okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo posamezni sklop so razvidne iz
razpisne dokumentacije.
1. kruh in pekovski izdelki;
2. mleko in mlečni izdelki;
3. meso in mesni izdelki;
4. perutnina in izdelki iz perutnine;
5. ribe;
6. jajca;
7. sadje in zelenjava;
8. splošno prehrambeno blago;
9. zamrznjeni izdelki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev in/ali dni 1095 od
oddaje naročila; začetek 1. 6. 2006 in/ali
konec 31. 5. 2009.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: skupina dobaviteljev mora predložiti dogovor o medsebojni
odgovornosti za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri sodišču (ali občini za
s.p.) – izpis ne sme biti starejši od 30 dni,
– da ni v stečajnem postopku v postopku prisilne poravnave ali v postopku
likvidacije,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti
– odločba,
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– da ni bil ali da ni v postopku zaradi
kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo banke o solventnosti ali BON
obrazec,
– potrdilo DURS o rednem plačevanju
davkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenega blaga,
– da bo dobavljal blago v skladišče naročnika,
– da bo ponudil 100% blaga iz predračuna naročnika,
– da bo odzivni čas največ en delovni
dan in dobava blaga;
od 6.30 do 7. ure zjutraj pri skupinah:
– kruh in pekovski izdelki,
– meso in mesni izdelki;
in od 6.30 do 8. ure pri skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– perutnina in izdelki iz perutnine.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 14. 4. 2006.
Cena: 18.000 SIT (DDV vključen);
(75,12 €).
Pogoji in način plačila navedeni znesek za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na TRR 01100-6030277021
odprtega pri UJP s pripisom za razpisno
dokumentacijo; potrdilo o plačilu vključno
s podatki za izstavitev računa poslati po
faksu 01/788-74-70.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 4. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 4. 2006
ob 8. uri; Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Center za zdravljenje bolezni otrok
Št. 151/06

Ob-7425/06

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, kontaktna oseba: Andrej Perko,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-92-92, faks 01/478-92-06,
elektronska pošta: Andrej.perko1@gov.si,
internetni naslov: www.arsktrp.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.

I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5)
Oznaka
javnega
naročila, ki ga je določil naročnik: »AKTRPGPS-023-13/2006«.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava GPS sprejemnikov s pripadajočo programsko opremo, količina: 20.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na sedežu naročnika
Dunajska 160, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 20
GPS sprejemnikov s pripadajočo programsko opremo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 20 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo 90 dni
od roka za oddajo ponudb – izbrani ponudnik bo moral predložiti bančno garancijo
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 10% od pogodbene vrednosti z veljavnostjo od podpisa pogodbe do 7 dni po
preteku veljavnosti dane garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni rok je 30 dni od prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
4. ponudnik izpolnjuje vse zahteve naročnika iz obrazca A-10 (specifikacije);
5. reference: ponudnik je v preteklih
treh letih do roka za oddajo ponudb izvedel
vsaj tri podobne posle za končnega kupca
v skupni vrednosti najmanj 15,000.000 SIT
z DDV (kumulativni seštevek).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1:
izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2:
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence oziroma izjava ponudnika,
da izpolnjuje vse pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki so predmet JN;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4:
s tem, da ponudnik podpiše pod točko 3.
izjavo, obrazec A-4;
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– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5:
razvidno iz obrazca A-4.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. garancijska doba.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: »AKTRPGPS-023-13/2006«.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 18. 4. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na
spletnih straneh http://www.arsktrp.gov.si,
rubrika javna naročila, oznaka JN »AKTRP-GPS-023-13/2006«, oziroma pisni
zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije se naslovi: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana ali po e-mailu: andrej.perko1@gov.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 4. 2006 do
12.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb
bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 4. 2006
ob 13. uri; sedež naročnika, 1. nadstropje,
sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dodatna
pojasnila je mogoče zahtevati preko emaila:andrej.perko1@gov.si, odgovori na
vprašanja pa bodo objavljeni na naslovu:
http://www.arsktrp.gov.si, javna naročila,
oznaka JN »AKTRP-GPS-023-13/2006«,
rubrika vprašanja in odgovori.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-7440/06
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih(GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom počitka Metlika, Mestni trg 16,
8330 Metlika, kontaktna oseba je Janez
Matkovič, odgovorna oseba je direktorica Cvetka Aupič, tel. 07/30-63-140, faks
07/30-63-150, e-pošta: metlika@sszslo.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Dom počitka Metlika, Mestni trg
16, Metlika. Dvig dokumentacije je možen

vsak dan med 8. in 12. uro v tajništvu ob
predložitvi predhodnega dokazila o vplačilu ali po pošti.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: osebno
oddati ali poslati po pošti, Dom počitka
Metlika, tajništvo.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava prehrambenega blaga po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom počitka Metlika,
Mestni trg 16, 8330 Metlika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da, in sicer:
1. sklop: meso in mesni izdelki,
2. sklop: perutnina in perutninski izdelki,
3. sklop: ribe in ribji izdelki,
4. sklop: mlevski izdelki in testenine,
5. sklop: kruh, pekovsko pecivo in fino
pekovsko pecivo,
6. sklop: sokovi, sirupi in druge pijače,
7. sklop: sadje in zelenjava - sveža,
zamrznjena in konzervirana,
8. sklop: mleko in mlečni izdelki,
9. sklop: jajca,
10. sklop: splošno prehrambeno blago,
11. sklop: kremne juhe, instant proizvodi in začimbe.
Obseg ali količina sta navedena v razpisni dokumentaciji.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina in obseg: prehrambeno blago po sklopih; glej razpisno
dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila in rok za
zaključek: 1. 6. 2006 do 31. 5. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
menica z menično izjavo za resnost ponudbe in za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, skladno z Zakonom, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije v tekočem letu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum za obdobje 12 mesecev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih, ekonomsko finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem, ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni,
likvidacijski ali kak drug postopek, kate-
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rega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, če poslovanje
vodi izredna uprava, ali če je bil uveden
katerokoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež,
– da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, v kateri ima
sedež,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem, oziroma so posledice tožbe že izbrisane,
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila,
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega računa,
– da je v zadnjih 3 letih pred objavo javnega naročila oskrboval najmanj 5 javnih
zavodov področja predšolskega in šolskega izobraževanja in vzgoje,
– da zagotavlja zahtevane letne količine za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa,
– da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok,
– da bo dostava blaga fco skladišče razloženo in da nudi odzivni čas najmanj
1 delovni dan,
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom
o higieni živil-HACCP sistem (Ur. l. RS, št.
60/02, 104/03 in upošteva druge predpise
o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih
v proizvodnji in prometu živil, izdanih na
podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Ur. l. RS, št. 52/00, 42/00),
– da je ponudnik pravilno in pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz
prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih 3
letih pred objavo tega razpisa da naročnik
ni vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga, rokov dobav inp.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe
najmanj 1 in več.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: ceno, rok plačila, reference in
lastno proizvodnjo.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: plačilo 15.000 SIT na račun št.:
01100-6030267224 s pripisom: za razpisno dokumentacijo – prehrambeno blago.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 4. 2006 do 9.
ure. Rok za prevzem razpisne dokumentacije 20. 4. 2006 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe za sodelovanje
prijav: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od odpiranja 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: 8. 5. 2006
ob 9. uri v prostorih Doma počitka Metlika.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
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za objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 3. 2006.
Dom počitka Metlika
Št. 102/06

Ob-7566/06

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana
– Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana/2. nadstropje, Slovenija, tel.
01/522-11-25, faks 01/522-12-54.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana/2. nadstropje, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-25, faks 01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana, Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-25, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javno naročilo za nakup monitorjev.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup mikroskopov:
1. mikroskop za očesno banko – 1
kos,
2. mikroskop za urinski sediment – 3
kosi,
3. mikroskop s kamero – 1 kos.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.51.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.51.00-4.
2) Kratek opis: nakup rentgenskih filmov in kemikalij:
1. mikroskop za očesno banko – 1
kos.
3) Obseg ali količina:
1. mikroskop za očesno banko – 1
kos.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.51.00-4.
2) Kratek opis: nakup rentgenskih filmov in kemikalij:
2. mikroskop za urinski sediment – 3
kosi.
3) Obseg ali količina:
2. mikroskop za urinski sediment – 3
kosi.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.51.00-4.
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2) Kratek opis: nakup rentgenskih filmov in kemikalij:
3. mikroskop s kamero – 1 kos.
3) Obseg ali količina:
3. mikroskop za očesno banko – 1
kos.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. mikroskop za očesno banko – 1
kos,
2. mikroskop za urinski sediment – 3
kosi,
3. mikroskop s kamero – 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna
garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti z
vključenim DDV, ki mora veljati do vključno
19. 8. 2006,
2. nepreklicna, brezpogojna bančna
garancija na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
ponudbene vrednosti z vključenim DDV,
rok veljavnosti 30 dni po dokončani primopredaji,
3. nepreklicna, brezpogojna bančna
garancija na prvi poziv za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti vključno z DDV bo izbrani
ponudnik predložil naročniku ob končni
primopredaji – rok veljavnosti garancije 30
dni po poteku garancijskega obdobja.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo: 90 dni po izstavitvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine
za dokazovanje ekonomske in finančne
sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje
tehnične sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 20. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo
z nakazilom na podračun zakladniškega
računa pri Upravi za javna plačila (UPJ)
številka 01100-6030277894, sklic na številko 00 45 08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 4. 2006 do 10.
ure.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 18. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 4. 2006
ob 12. uri; v predavalnici 1, v pritličju glavne stavbe Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška 7, 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: zainteresirani ponudniki imajo možnost vpogleda
v razpisno dokumentacijo vsak delovnik
med 10. in 12. uro. Vpogled v razpisno
dokumentacijo je možen na naslovu, ki je
naveden v prilogi A (točka 1.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-7604/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna
oseba: kot v prilogi A, Šmihelska cesta 1,
Novo mesto, tel. 07/39-16-100, elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Novo mesto, kontaktna oseba: Marija
Puhek, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-135, faks
07/33-21-095, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/39-16-132, faks 07/33-21-095, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba:
Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-132,
faks 07/33-21-095, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: 16 – 28/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
material za popravila in vzdrževanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila:
Material za popravila in vzdrževanje:
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– podsklop 1: vodoinstalaterski material,
– podsklop 2: elektro material,
– podsklop 3: elektro material za medicinske aparate,
– podsklop 4: pleskarski material,
– podsklop 5: gradbeni material,
– podsklop 6: mizarski material.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od pravnomočnosti
obvestila o priznanju sposobnosti.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančna zavarovanja:
– zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV
in z rokom veljavnosti 90 dni od datuma
določenega za dostavo ponudb,
– zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90dnevni plačilni rok od datuma uradnega
prejema računa, ki bo izstavljen po opravljeni dobavi blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal
minimalno zahtevano pravno-statusno,
ekonomsko in finančno, ter tehnično usposobljenost in sposobnost prijaviteljev na
osnovi predloženih dokumentov, podatkov
in dokazil navedenih v točkah III.2.1.1),
III.2.1.2), in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada,
da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. izjava prijavitelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
vpisan v kazensko evidenco zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. potrdilo sodišča, da proti prijavitelju
ni uveden postopek prisilne poravnave,
likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe; potrdilo ne sme
biti starejše od 60 dni na dan določen za
predložitev prijav;
4. izjava prijavitelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni bil
kaznovan v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
zapadle do dneva prevzema potrdila, ki
ga izdaja pristojni davčni urad. Potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni na dan določen
za predložitev prijav;
2. BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za prijavitelje, ki ne predložijo obrazca
BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni na dan določen za predložitev
prijav;
3. izjava, da zagotavlja 90-dnevni plačilni rok od datuma uradnega prejema ra-

čuna, ki bo izstavljen po opravljeni dobavi
blaga.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava, da vse ponujeno blago izpolnjuje strokovne zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji;
2. izjava, da bo predložil natančen opis
(v slovenskem jeziku) ali prospektni material (v slovenskem, nemškem ali angleškem jeziku) za ponujeno blago, v primeru, da ga bo naročnik zahteval;
3. izjava, da bo predložil vzorce ponujenega blaga v roku 4 dni od prejema
povabila k predložitvi vzorcev, v primeru,
da jih bo naročnik zahteval;
4. izjava, da zagotavlja 3-dnevni dobavni rok;
5. izjava, da zagotavlja letne razpisane
količine blaga, na katerega se prijavlja;
6. izjava, da zagotavlja dostavo blaga
ddp skladišča delavnic, Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo v sklopu ponudbene cene;
7. izjava, da bo v drugi fazi postopka
predložil zavarovanje za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe brez DDV.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 17. 4. 2006.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000
SIT DDV).
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno vsak
dan med 8. in 12. uro, ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu na faks
07/33-21-095. Razpisno dokumentacijo je
potrebno vplačati na podračun pri upravi
RS za javna plačila št. 01100-6030278379,
sklic na številko 16-28/06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 4. 2006 do 9.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 3. 5. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: Splošna
bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta
1, 8000 Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
za objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik
bo javno naročilo za sukcesivne dobave
predmetnega blaga oddal po omejenem
postopku v skladu z drugim odstavkom
19. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 36/04) ter bo izbranim prijaviteljem
priznal status kandidata za obdobje 36
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mesecev od pravnomočnosti obvestila o
priznanju sposobnosti.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 01-404/2006

Ob-7711/06

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KSP Litija, kontaktna oseba: Roman Ciglar, Ponoviška cesta 15, 1270 Litija, Slovenija, tel. 890-00-10, faks 890-00-20,
elektronska pošta: roman.ciglar@ksp-litija.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: sukcesivna dobava
goriv.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– dobava kurilnega olja,
– dobava goriv za osebna vozila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Litija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– dobava kurilnega olja ca. 2.500.000
l,
– dobava goriv za motorna vozila ca.
300.000 l.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 7. 4. 2006,
cena: 10.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: plačilo na TR:
št. 02023-0020080754.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 4. 2006 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 4. 2006
ob 10. uri, Ponoviška cesta 15, Litija.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 3. 2006.
KSP Litija
Ob-7714/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Darko Fras, Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/331-35-51, faks 02/332-76-61, elektronska pošta: jn@snaga-mb.si, internetni
naslov: http://www.snaga-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN 12/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
motorna olja za tovorna in osebna vozila ter delovne stroje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nasipna ulica 64, Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23.12.30.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena letna količina vseh olj skupaj je ca.
6.000 kg.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 12/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 11. 4. 2006.
Pogoji in način plačila: brezplačno – z
obrazcem na spletni strani: www.snagamb.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 4. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavnik(-i) ponudnika, ne glede na status
ali funkcijo pri ponudniku.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4. 2006
ob 13. uri, Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64,
Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 3. 2006.
Snaga javno podjetje d.o.o.

Gradnje
Ob-7716/06
Sprememba
V javnem razpisu za oddajo naročila
po odprtem postopku za izvedbo gradbeno – obrtniških, strojnih in elektro instalacijskih del za rekonstrukcijo šole in
gradnja novega objekta športne dvorane
z zunanjo ureditvijo ter dobavo in montažo opremo Gimnazije Idrija, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 17 z dne 17. 2.
2006, Ob-3885/06, se spremeni:
III.2.1.2) točka, Ekonomske in finančne
sposobnosti – obvezna dokazila tako, da
se alinee glasijo:
– pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2,
mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi
obveznostmi v skladu z odredbo o Finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov, izvleček iz bilance stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2004 ter potrdila o
plačilni sposobnosti vseh bank pri katerih
ima odprte račune,
– samostojni podjetniki s sedežem
v Republiki Sloveniji predložijo odločbo
DURS o odmeri davka iz dejavnosti za
leto 2004 (potrjeno s strani pristojne iz-

postave DURS), podatke iz bilance stanja
in iz poslovnega izida za poslovno leto
2004 (iz davčne napovedi za poslovno
leto 2004), ki jih potrdi DURS ter potrdilo
banke o stanju na transakcijskem računu
za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih
blokadah le-tega,
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v letu 2004
in iz katerih bo dokazal izpolnjevanje pogojev iz točke III.2.B. te razpisne dokumentacije.
Spremeni se drugi odstavek III.2.3) točke, Tehnične sposobnosti-obvezna dokazila tako, da se glasi:
Predvideni odgovorni vodja del, ki bo
obenem tudi odgovorni vodja gradbišča,
ima ustrezne reference, in sicer, da je
bil odgovorni vodja del na 2 objektih, v
zadnjih 5 letih v vrednosti 500 mio SIT (z
DDV) za posamezen objekt, kar dokaže s
fotokopijo odločbe o imenovanju za odgovornega vodjo del.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Sprememba

Ob-7717/06

V javnem razpisu za oddajo naročila po
odprtem postopku za izvedba gradbeno –
obrtniških, strojnih in elektro instalacijskih
del za rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo
šole in nadomestno gradnjo novega objekta športne dvorane z zunanjo ureditvijo ter
dobava in montaža opreme Srednje ekonomske šole Maribor, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 17 z dne 17. 2. 2006,
Ob-3738/06, se spremeni:
III.2.1.2) točka, Ekonomske in finančne
sposobnosti-obvezna dokazila tako, da se
alinee glasijo:
– pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2,
mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi
obveznostmi v skladu z odredbo o Finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov, izvleček iz bilance stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2004 ter potrdila o
plačilni sposobnosti vseh bank pri katerih
ima odprte račune,
– samostojni podjetniki s sedežem
v Republiki Sloveniji predložijo odločbo
DURS o odmeri davka iz dejavnosti za
leto 2004 (potrjeno s strani pristojne izpostave DURS), podatke iz bilance stanja
in iz poslovnega izida za poslovno leto
2004 (iz davčne napovedi za poslovno
leto 2004), ki jih potrdi DURS ter potrdilo
banke o stanju na transakcijskem računu
za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih
blokadah le-tega,
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v letu 2004
in iz katerih bo dokazal izpolnjevanje pogojev iz točke III.2.B. te razpisne dokumentacije.
Spremeni se drugi odstavek III.2.3) točke, Tehnične sposobnosti-obvezna dokazila tako, da se glasi:
Predvideni odgovorni vodja del, ki bo
obenem tudi odgovorni vodja gradbišča,
ima ustrezne reference, in sicer, da je
bil odgovorni vodja del na 2 objektih, v
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zadnjih 5 letih v vrednosti 500 mio SIT (z
DDV) za posamezen objekt, kar dokaže s
fotokopijo odločbe o imenovanju za odgovornega vodjo del.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-7718/06
Sprememba
V javnem razpisu za oddajo naročila po
odprtem postopku za izvedbo gradbeno –
obrtniških, strojnih in elektro instalacijskih
del za rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo
šole ter nadomestno gradnjo objektov z
zunanjo ureditvijo ter dobavo in montažo
opremo kompleksa ZUIM Kamnik, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 17 z dne
17. 2. 2006, Ob-3872/06, se spremeni:
III.2.1.2) točka, Ekonomske in finančne
sposobnosti-obvezna dokazila tako, da se
alinee glasijo:
– pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2,
mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi
obveznostmi v skladu z odredbo o Finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov,
izvleček iz bilance stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2004 ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank pri katerih ima
odprte račune,
– samostojni podjetniki s sedežem
v Republiki Sloveniji predložijo odločbo
DURS o odmeri davka iz dejavnosti za leto
2004 (potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS), podatke iz bilance stanja in iz poslovnega izida za poslovno leto 2004 (iz
davčne napovedi za poslovno leto 2004),
ki jih potrdi DURS ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri
obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah
le-tega,
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v letu 2004 in iz
katerih bo dokazal izpolnjevanje pogojev iz
točke III.2.B. te razpisne dokumentacije.
Spremeni se drugi odstavek III.2.3) točke, Tehnične sposobnosti-obvezna dokazila tako, da se glasi:
Predvideni odgovorni vodja del, ki bo
obenem tudi odgovorni vodja gradbišča,
ima ustrezne reference, in sicer, da je bil
odgovorni vodja del na 2 objektih, v zadnjih
5 letih v vrednosti 500 mio SIT (z DDV) za
posamezen objekt, kar dokaže s fotokopijo odločbe o imenovanju za odgovornega
vodjo del.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-7626/06
Popravek
Objavljamo popravek besedila za projekt »Modernizacija SV in TK naprav na
progi Pragersko–Ormož (Upgrading of
signalling, safety and telecommunication
devices and systems on the railway line
Pragersko–Ormož), objavljenem v Ur. l.
RS, št. 87 z dne 30. 9. 2005, Ob-26094/05,
v Ur. l. RS, št. 99-101 z dne 11. 11. 2005,
Ob-30408/05 ter v Ur. l. RS, št. 23 z dne
3. 3. 2006, Ob-6079/06, prav tako pa tudi
v k Uradnemu listu Evropske unije pod št.
2005/S 188-185116 z dne 29. 9. 2005, št.
2005/S 214-210762 z dne 8. 11. 2005 ter
št. 2006/S 40-042294 z dne 28. 2. 2006.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Tehnični pogoj prve, druge in tretje alinee, ki se glasijo:
– če je samostojni ponudnik (to pomeni,
da ima lahko podizvajalce, vendar pa za
potrebe javnega razpisa ne sme biti partner v skupnem nastopu/konzorciju) mora
biti sposoben izvesti najmanj 70% pogodbenih del s svojimi sredstvi, kar pomeni, da
mora imeti opremo, materiale, vire delovne
sile in finančne vire, potrebne za izvedbo
tega procenta pogodbenih del,
– če je glavni partner v skupnem nastopu/konzorciju, mora biti sposoben izvesti
sam s svojimi sredstvi najmanj 50% pogodbenih del,
– če je eden izmed ostalih partnerjev
v skupnem nastopu/konzorciju, mora biti
sposoben izvesti sam s svojimi sredstvi
najmanj 10% pogodbenih del
se spremenijo v:
– ponudnik lahko nastopa kot samostojni ponudnik, podizvajalec ali kot partner v
skupnem nastopu, pri čemer samostojni
ponudnik ne sme biti istočasno poslovodeči partner v skupnem nastopu.
Tehnični pogoj četrte alinee, ki se glasi:
– ponudnik (samostojno podjetje ali
ponudniki v skupnem nastopu/konzorciju)
mora imeti dostop do kreditnih linij in drugih
finančnih sredstev, ustreznih da zagotovi
zahtevane denarne prilive za čas trajanja
izvedbe del. V vsakem primeru mora biti
kreditni znesek vsaj 1.800,000.000 SIT
se spremeni v:
– ponudnik (samostojno podjetje ali
ponudniki v skupnem nastopu/konzorciju)
mora imeti dostop do kreditnih linij in drugih
finančnih sredstev, ustreznih da zagotovi
zahtevane denarne prilive za čas trajanja
izvedbe del. V vsakem primeru mora biti
kreditni znesek vsaj 1.000,000.000 SIT.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: Ur. l. RS, št. 87 z dne
30. 9. 2005, Ob-26094/05, Ur. l. RS, št.
99-101 z dne 11. 11. 2005, Ob-30408/05
in Ur. l. RS, št. 23 z dne 3. 3. 2006,
Ob-6079/06.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

– if he is a sole tenderer (i.e. he may
have subcontractors, but he is not a partner in a Joint Venture for the purposes of
the Tender) he must carry out at least 70%
of the Contract Works by his own means,
defined as meaning that he must have the
equipment, materials, human and financial
resources necessary to enable him to carry
out this percentage of the Contract;
– if he is the Leading Partner in a Joint
Venture/Consortium, he must have the ability to carry out at least 50% of the Contract
Works by his own means;
– if he is another partner in a Joint Venture/Consortium (i.e. not the Leading Partner) he must have the ability to carry out
at least 10% of the Contract Works by his
own means,
to:
– the bidder of easily bearing as solo
tenderer, subcontractor or as a partner in
a Joint Venture/Consortium where a solo
tenderer may not to be at the same time
the Leading partner in a Joint Venture/Consortium.
4. paragrapf of Technical capacity is
changed from:
– tenderer (either a single company
or Joint Venture/Consortium as a whole),
must also have access to sufficient credit and other financial facilities adequate
to cover the required cash flow for the
duration of the Contract. In any case the
amount of credit available must exceed
1.800,000.000 SIT.
to:
– tenderer (either a single company
or Joint Venture/Consortium as a whole),
must also have access to sufficient credit and other financial facilities adequate
to cover the required cash flow for the
duration of the Contract. In any case the
amount of credit available must exceed
1.000,000.000 SIT.
IV.1.3) Previous publication concerning
the same contract 2005/S 188-185166, of
29. 9. 2005, 2005/S 214-210762, of 8. 11.
2005 and 2006/S 40-042294 of 28. 2.
2006.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
10. 3. 2006.
Public agency for rail transport
in Republic of Slovenia

Ob-7628/06
Popravek
Please find attached the text for the
corrigendum of procurement of the project
»Modernizacija SV in TK naprav na progi
Pragersko–Ormož (Upgrading of signalling,
safety and telecommunication devices and
systems on the railway line Pragersko–Ormož)«, which was published in Ur. l. RS,
nr. 87 of 30. 9. 2005 under Ob-26095/05
in Ur. l. RS, nr. 99-101 of 11. 11. 2005 under Ob-30409/05 and in Ur. l. RS, nr. 23
of 3. 3. 2006 under Ob-6080/06 and also
in Official Journal of the Europea Communities on 29. 9. 2005 under the number
2005/S 188-185116, on 8. 11. 2005 under the number 2005/S 214-210762 and
on 28. 2. 2006 under the number 2006/S
40-042294.
III.2.1.3) Technical capacity – means of
proof required:
1. 2 and 3. paragraphs of Technical capacity are changed from:

Št. 3531-13/2005-42
Ob-7739/06
Popravek
V javnem razpisu za javno naročilo »Izvedba vseh vrst električnih in strojnih instalacij za objekt nove Pediatrične klinike Kliničnega centra Ljubljana«, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 11 z dne 3. 2. 2006,
pod Ob-2632/06, se spremenijo točke
II.1.9), III.1.1), IV.3.2), IV.3.3) in IV.3.7.2),
in sicer v naslednjem:
II.1.9) Razdelitev na sklope:
Črta se besedilo: »Ponudbe se lahko
predložijo za: en sklop, več sklopov, vse
sklope.«
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Črta se besedilo »10% ponudbene
cene« in nadomesti z »300,000.000 SIT«.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Spremeni se datum v: 3. 4. 2006, do
12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje:
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Spremeni se datum v: 3. 4. 2006 in
število dni v 62.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj:
Spremeni se datum v: 3. 4. 2006, ob
13. uri, velika sejna dvorana, Ministrstvo
za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Ministrstvo za zdravje
Ob-7140/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Postojna, kontaktna oseba: Marta
Merkuža, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/72-80-783, faks
05/72-80-780, elektronska pošta: marta.merkuza@postojna.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-39/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba rušitvenih del in novogradnje
telovadnice OŠ A. Globočnika v Postojni.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Postojna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba rušitvenih del in novogradnje telovadnice OŠ A. Globočnika v Postojni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 9 mio
SIT, ki mora biti veljavna najmanj 90 dni od
odpiranja ponudb,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudniku izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti in
jo bo izbrani izvajalec predložil naročniku
v 10 dneh po podpisu pogodbe o oddaji
javnega naročila,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudniku izdala garancijo za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 5% pogodbene vrednosti in jo bo
izbrani izvajalec predložil naročniku ob primopredaji objekta z rokom veljavnosti, ki je
za en dan daljši, kot je garancijski rok, ki je
določen v osnovni pogodbi,
– menično izjavo v primeru sodelovanja
s podizvajalci s priloženima dvema bianco
podpisanima menicama in fotokopijo kartona deponiranih podpisov.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
za plačilo situacije je 60 dni od dneva potrditve situacije s strani vodje strokovnega
nadzornega.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti:
1. da je registriran pri pristojnem državnem organu države, v kateri ima sedež,
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
3. da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem,
4. da zaradi takega kaznivega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen,
5. da ni proti kandidatu uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek oziroma drug soroden postopek,
6. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne državne ali lokalne dajatve, v skladu s predpisi države ali lokalne skupnosti, v kateri ima sedež, oziroma
kandidat, ki ima sedež v tujini, da je poravnal v RS tiste davke in prispevke, ki bi jih
moral poravnati,
7. da je finančno in poslovno sposoben
(da kandidatov žiro račun v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran!),
8. da je imel ponudnik v obdobju enega leta pred objavo tega naročila ves čas
pravočasno in v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do podizvajalcev, ki
sodelujejo s ponudnikom v tej ponudbi,
9. da ponudnik izpolnjuje pogoj iz 28.
člena Zakona o preprečevanju korupcije
(Ur. l. RS, št. 2/04), da noben imetnik poslovnega deleža, delnic, oziroma drugih
pravic, na podlagi katerih bi bil udeležen
pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika) v višini več kot
20%, ni funkcionar oziroma njegov družinski član, v skladu z 2. členom ZPKor.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazilo o registraciji, ki ustreza dejanskemu stanju. Za pravne osebe, ki so
subjekt vpisa v sodni register izpisek iz sodnega registra, za samostojne podjetnike
posameznike pa priglasitev na davčnem
uradu,
2. kopija dovoljenja pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa (obrtno dovoljenje za to dejavnost).
Če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
3. izjavo ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo (v skladu s 44.
členom ZJN-1-A), da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem,
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje
(datum potrdila ne sme biti starejši od 60
dni), da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen,
5. potrdilo pristojnega državnega organa iz sodne ali druge evidence da ni
proti kandidatu uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek oziroma drug soroden
postopek,
6. izjava ponudnika pod materialno in
kazensko odgovornostjo da izpolnjuje pogoj iz 28. člena Zakona o preprečevanju
korupcije (Ur. l. RS, št. 2/04).

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo DURS oziroma pristojnega
državnega davčnega organa lokalne skupnosti v kateri ima kandidat sedež ali potrdilo pristojnega organa v RS,
– obrazec BON 1/P za gospodarske
družbe, oziroma BON 1/SP in ustrezno
potrdilo banke o plačilni sposobnosti ponudnika za samostojne podjetnike in potrdilo
banke, da TRR ponudnika ni bil blokiran v
preteklih 6 mesecih,
– poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjen obrazec ključni kadri, ki
bodo sodelovali pri izvedbi naročila,
– izpolnjen obrazec s podatki o že sklenjenih pogodbah na sorodnih objektih, iz
katerih je razvidna zasedenost kapacitet
v letu 2006,
– izjavo o razpoložljivi opremi (tehnične
zmogljivosti) in dostopu do ključnih surovin
in materialov in seznam razpoložljive tehnične opreme,
– izjava o sposobnosti za izvedbo posla,
– navedba izvedenih sorodnih projektov in priporočila naročnikov.
Navesti in priložiti najmanj 5 potrjenih
priporočil s strani naročnikov za izvedbo
del.
Zahtevana priporočila se nanašajo na
investicije v visokogradnji kot so telovadnice, športne dvorane ter sorodni športni objekti v višini nad 350 mio SIT (brez
DDV) v zadnjih 5 letih. Kolikor naročnik
nima izvedenih del na navedenih objektih,
bo naročnik upošteval vse investicije visokogradenj v vrednosti nad 500 mio SIT
(brez DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-39/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 4. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko dvignete vsak delovni dan
po predhodni najavi po telefonu, ponudnik
pred dvigom razpisne dokumentacije plača
naročniku nadomestilo za materialne stroške, ki znašajo 15.000 SIT (v ceno je vključen DDV). Nakazilo se izvede na račun
01294-0100016345, Občina Postojna, s
pripisom – telovadnica OŠ A. Globočnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 4. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 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: 28. 4. 2006
ob 11. uri; v sejni sobi Kulturnega doma
Postojna, Gregorčičev drevored 1 (vhod s
Prešernove ul.), 6230 Postojna.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2006.
Občina Postojna
Ob-7362/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šmarje pri Jelšah, kontaktna oseba:
Bojan Žaberl, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, tel. 03/81-71-606,
faks 03/81-71-626, elektronska pošta: obcina@smarje-pri-jelsah.si, internetni naslov: www.smarje-pri-jelsah.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: priprava vozišča za asfaltiranje, asfaltiranje, preplastitve s čiščenjem
ter izravnave starega asfaltnega vozišča
na območju Občine Šmarje pri Jelšah v
letu 2006.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 371-0007/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– asfaltiranje v sistemu 5 cm BD in
2,5 cm AB (5+2,5) 14.950 m2,
– preplastitev s čiščenjem in prebrizgom v sistemu 3 cm AB 7.800 m2,
– izravnava starega asfaltnega vozišča z BD p 1690 B 290 ton (50% ročno
in 50% strojno),
– priprava vozišča za asfaltiranje
(stroški gradbenih strojev).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ceste na območju Občine Šmarje pri Jelšah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: isti kot
v točki II.1.6).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 5. 2006 in/ali konec
31. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT,
izstavljeno v skladu z vzorcem garancije
z veljavnostjo najmanj 90 dni od roka za
oddajo ponudbe;
– izbrani ponudnik mora po podpisu
pogodbe predložiti garancije za izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene cene vključno z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba, ki natančno
opredeljuje odgovornost vseh sodelujočih
ponudnikov pri izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu in ima
registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega naročila;
– dokazila, da ima potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;

– dokazila, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– dokazilo, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanja ponudnika ne vodi izredna
uprava; da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– dokazila, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– dokazilo, da ponudniku na katerikoli
način ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je bil letni promet ponudnika v letu 2005 enak ali najmanj
100,000.000 SIT – podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1.1 do 31. 12.
2005 potrjeni s strani Ajpes-a;
– dokazilo, da v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega transakcijskega računa
več kot 10 dni (BON-1, BON-2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je v zadnjih treh letih
izvedel najmanj 3 dela na izdelavi asfaltnih slojev na cestah najmanj v višini
40,000.000 SIT brez DDV vsak;
– dokazilo, da ima ponudnik zaposleno
najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki
izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del skladno s 77. členom ZGOUPB1 (Uradni list RS, št. 47/04);
– dokazilo, da ima ponudnik lastno mehanizacijo za vgrajevanje asfaltnih mešanic;
– dokazilo, da ima ponudnik lastno asfaltno bazo ali sklenjeno letno pogodbo s
proizvajalcem asfaltnih mešanic;
– dokazilo o skladnosti vhodnih materialov.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 371-0007/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva
te objave. Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo o vplačilu
in ID št. za DDV. Znesek je potrebno nakazati na TRR Občine Šmarje pri Jelšah, št.
01324-0100003720 (sklic 7130000-01-06),
pred dvigom razpisne dokumentacije, z
navedbo naziva in naslova prevzemnika
razpisne dokumentacije s pripisom »asfalti 2006«.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 4. 2006 ali 41
dni od odposlanja obvestila, do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 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: 19. 4. 2006
ob 12. uri; sejna soba (št. 33, II. nadstropje), Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 3. 2006.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-7398/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza na Primorskem – Universita del
Litorale, kontaktna oseba: Denis Petelin
Žerovnik, Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/625-00-25, faks 05/625-00-26,
elektronska pošta: rektorat@upr.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN VV 1672-01/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba GOI del na objektu: Jezikovni
center Izola, Drevored 1. maja v Izoli.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del
na objektu:Jezikovni center Izola v skladu
s projektno dokumentacijo PZR.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT po priloženem vzorcu
bančne garancije, z veljavnostjo 120 dni
od roka za oddajo ponudbe. Naročnik bo
neizbranim ponudnikom takoj po pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika vrnil garancijo, izbranemu ponudniku pa šele ob vročitvi garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
izpolnitvi drugih zahtev za veljavnost pogodbe o oddaji javnega naročila;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe dostavil
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naročniku. Izjava se izda v skladu z vzorcem garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10%
končne obračunske vrednosti izvedenih
del, ki jo bo izbrani ponudnik dostavil naročniku ob primopredaji objekta. Izjava se
izda v skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo mesečnih situacij, potrjenih s strani
pooblaščene osebe naročnika, v roku 60
dni, v skladu z opravljenimi deli.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri prisotnem sodišču ali drugem organu. Kot dokazilo za pravne osebe velja celoten redni
izpis iz sodnega registra (vključno z dejavnostmi), za samostojne podjetnike pa
priglasitev na davčnem uradu (vključno z
dejavnostjo). Dokument je lahko star največ 30 dni od roka za oddajo ponudb;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da ni bil pravnomočno obsojen za katerokoli kaznivo dejanje. Dokument je lahko
star največ 30 dni od datuma odpiranja
ponudb;
– potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravni oddelek), da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da ponudnikovega
poslovanja ne vodi izredna uprava ali da ni
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež. Dokument je
lahko star največ 30 dni od roka za oddajo
ponudb;
– fotokopija zavarovalne police za zavarovanje pred odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1 in BON-2 za pravne osebe
ali za samostojne podjetnike potrdilo ponudnikove poslovne banke ali AJPES-a,
iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega TRR.
Dokument je lahko star največ 15 dni od
roka za oddajo ponudb. Pogoj za priznanje
sposobnosti je, da ponudnik v zadnjih 6
mesecih ni bil v blokadi;
– potrdilo pooblaščenega revizorja o
poravnanih obveznostih do dobaviteljev,
kooperantov in podizvajalcev (v primeru
da izvajalec v ponudbi nastopa s podizvajalci). Dokument je lahko star največ 51 dni
od roka za oddajo ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam z imeni in priimki oseb, ki
bodo odgovorne za izvedbo javnega naročila z navedbo njihove izobrazbe, strokovnih kvalifikacij in z navedbo njihovih
delovnih izkušenj pri gradnji ter navedbo
imena in priimka odgovornega vodje del,
za katerega je potrebno priložiti tudi potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za
odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni
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zbornici ter potrdilo, da je pri tej zbornici
vpisan v ustrezen imenik z navedbo delovnih izkušenj te osebe pri gradnjah ter
navedbo pravnega razmerja med ponudnikom in to osebo (ponudnik sam, zaposleni,
pogodba o delu itn.) Pogoj za priznavanje
sposobnosti po tej točki je, da je navedeni
odgovorni vodja del bil odgovorni vodja del
na dveh objektih z vrednostjo 150,000.000
SIT;
– izjava o povprečnem številu zaposlenih delavcev in vodstvenega osebja v zadnjih dveh letih. Pogoj za priznavanje sposobnosti po tej točki je vsaj 15 zaposlenih
delavcev in vodstvenega osebja;
– referenčna lista ponudnika in potrjene
reference (kot posebna priloga) pri izvedbi
objektov visokogradnje v zadnjih dveh letih. Pogoj za priznavanje usposobljenosti
po tej točki sta vsaj dva izvedena objekta visokogradenj v vrednosti 200,000.000
SIT in vsaj dve priloženi, s strani naročnikov potrjeni ugodni referenci primerne
vrednosti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: JN VV
1672-01/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 36.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred prevzemom razpisne dokumentacije na podračun pri UJP 01100-6000001866. Prevzem
dokumentacije na podlagi predložitve dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 4. 2006, do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 4 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 4. 2006
ob 12. uri, definiran v razpisni dokumentaciji.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 3. 2006.
Univerza na Primorskem –
Universita del Litorale
Št. 609-00005/2006
Ob-7400/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Uroš Dobrajc, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-56-00, faks 03/426-56-32,
elektronska pošta: uros.dobrajc@celje.si,
internetni naslov: www.celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
kontaktna oseba: Uroš Dobrajc, Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-56-00, faks 03/426-56-32, elektronska pošta: uros.dobrajc@celje.si, internetni
naslov: www.celje.si.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, kontaktna oseba: Uroš Dobrajc,
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-56-00, faks 03/426-56-32,
elektronska pošta: uros.dobrajc@celje.si,
internetni naslov: www.celje.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN – 003 / 2006 – G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: finalizacija prizidka in telovadnice IV.O.Š.
Celje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: finalizacija prizidka in telovadnice IV.O.Š. Celje
(obrtna dela ter elektro in strojne instalacije).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 5. 2006, konec 31. 7.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 15,000.000 SIT,
– izjava banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo del v višini 25,000.000 SIT,
– izjava banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdala bančno garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% končne vrednosti del,
– izjava ponudnika, da bo v primeru izbire predložil zavarovalno polico, s katero bo zavarovana njegova odgovornost za
neposredno škodo, ki bi jo utegnil povzročiti naročniku ali tretjim osebam v višini
25,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij v 60 dneh od potrditve nadzornega
inženirja naročnika in uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z Zakonom o javnih naročilih
in z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in z
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 609–00005/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 4. 2006, cena:
19.200 SIT.
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Pogoji in način plačila: proti plačilu pred
dvigom razpisne dokumentacije na TRR
Mestne občine Celje št. 01211-0100002855,
sklicna št. 28-75108-7130007-700003 -06,
s pripisom ‘‘razpis finalizacija IV.O.Š.‘‘.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 4. 2006 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 100 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili in ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 4. 2006
ob 14. uri, Mestna občina Celje, sejna soba
Oddelka za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 8, Celje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Mestna občina Celje
Ob-7444/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Hribar, univ. dipl.
inž. el., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-602, faks
+386/1/29-14-822, elektronska pošta: marjan.hribar@tirnet.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Holding Slovenske železnice, d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba: Mlakar Helena
– tajništvo PE Investicije, soba 202, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija,
tel.
+386/1/29-14-203,
faks
+386/1/29-14-822, elektronska pošta: helena.mlakar@tirnet.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Holding Slovenske železnice, d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba:
Mlakar Helena – tajništvo PE Investicije,
soba 202, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-203, faks
+386/1/29-14-822, elektronska pošta: helena.mlakar@tirnet.net.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila 12/2006-HSŽ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba LAN omrežja na lokacijah železniških postaj Logatec, Postojna, Prestranek, Sežana, Ilirska Bistrica in Slovenska Bistrica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje železniških
postaj Logatec, Postojna, Sežana, Ilirska
Bistrica in Slovenska Bistrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba LAN omrežja na lokacijah železniških
postaj Logatec, Postojna, Prestranek, Sežana, Ilirska Bistrica in Slovenska Bistrica.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: največ 150 dni po podpisu

pogodbe oziroma uvedbi v posel.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe
mora biti dano v vrednosti 900.000 SIT v
obliki menice z menično izjavo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji
financiranja so: 90% na osnovi potrjenih
situacij, v roku 90 dni od potrditve, 10% pogodbene cene, na osnovi končne situacije
po uspešni predaji objekta v obratovanje
vključno z odpravo pomanjkljivosti, v roku
90 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: Pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije ali drug postopek katerega
posledica je namen prenehanje poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
4. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane,
5. da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali, da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
6. da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje,
7. da ponudnik v celoti izpolnjuje zahteve, ki so v vprašalniku za ponudnike označene s KO – izločitveni kriterij,
8. da je ponudnik v zadnjih 5 letih pred
dnevom objave javnega razpisa izvedel
vsaj 2 objekta, ki sta tehnološko in po obsegu del primerljiva z razpisanimi deli.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. fotokopija izpiska iz sodne ali druge
enakovredne evidence, dokazilo ne sme
biti starejše od 90 dni, od skrajnega roka
za predajo ponudb,
2. lastna izjava ponudnika, dokazilo ne
sme biti starejše od 90 dni, od skrajnega
roka za predajo ponudb,
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek in da njegovo poslovanje ni prenehalo na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe, dokazilo ne sme biti
starejše od 90 dni, od skrajnega roka za
predajo ponudb,
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje –
Kazenska evidenca, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco – dokazilo ne sme
biti starejše od 90 dni, od skrajnega roka
za predajo ponudb,
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5. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, da je poravnal davke
in prispevke, kjer ima ponudnik svoj sedež,
ali, da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati – dokazilo ne sme biti starejše
od 30 dni od skrajnega roka za predajo
ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. revidirani finančni izkazi (bilanca stanja in bilanca uspeha) za zadnje leto pred
dnevom objave razpisa, če je podjetje zavezano k revidiranju, sicer pa morajo biti
finančni izkazi potrjeni s strani AJPES-a.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. izpolnjen vprašalnik za ponudnike,
8. izpolnjen obrazec – reference ponudnika. Ponudniki morajo k ponudbi predložiti
tudi potrdila za vsak posel pogodbo – posebej, izdanih s strani naročnikov, ki potrjujejo
kvaliteto in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti – izpolnjena izjava – potrdilo
reference. Naročnik si pridržuje pravico do
preverjanja vseh referenc.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Komisija bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in rangiranje ponudb po sistemu točkovanja. Komisija bo vrednotila ponudbe z
upoštevanjem naslednjih meril:

1) Višina ponudbene cene
2) Tehnična ustreznost
3) Usposobljenost strokovnega
kadra
1.1) Višina ponudbene cene

Utež
v%
70%
25%
5%
70%

Število točk za posameznega ponudnika
po tem merilu se izračuna na osnovi spodaj
navedene formule:
Fi = (Fmin/fi) x 70
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
fi – ponudbena vrednost i- tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
2.1) Tehnična ustreznost
25%
V okviru tega merila se ocenjuje:
2.1.1 Garancijska in življenjska doba naprave
Garancijska doba za optične konverterje:
– 5 let od dobave
0 točk
– nad 5 let do vključno 6 let
od dobave
2 točki
– nad 6 let od dobave
3 točke
Garancijska doba za aktivno opremo (razen optičnih konverterjev):
– 2 leti od dobave
0 točk
– nad 2 leti do vključno 3 leta
od dobave
2 točki
– nad 3 leta od dobave
3 točke
Življenjska doba aktivne opreme:
– 5 let
0 točk
– nad 5 let
3 točke
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2.1.2 Kapaciteta stikalne matrike – Ethernet L2 upravljana stikala
– 8 Gbps
0 točk
– nad 8 Gbps do vključno
10 Gbps
2 točki
– nad 10 Gbps
3 točke
2.1.3 Konverterji E1 – Ethernet: SNMP
funkcionalnost:
– brez SNMP funkcionalnosti
0 točk
– s SNMP funkcionalnostjo
3 točke
Število točk za tehnično ustreznost posameznega ponudnika se izračuna po spodaj
navedeni formuli:
Ti = (ti/Tmax) x 25
ti – število točk i-tega ponudnika, ki je
imel pravilno ponudbo
T-max – število točk najboljšega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo.
3.1) Usposobljenost strokovnega
kadra
5%
Ocenjuje se število redno zaposlenih
strokovnjakov s sedmo stopnjo izobrazbe elektro smeri in izpolnjenimi pogoji po
ZGO-1 za i-tega ponudnika in njegovih partnerjev oziroma podizvajalcev s področja telekomunikacij, ki bodo sodelovali pri izvedbi
javnega naročila. V primeru, da je navedeno
več kot 3 (tri) strokovnjake, se bo upoštevalo, da je število Kmax enako 3.
              
ki
Ki = ------------- x 5
             Kmax
ki – število redno zaposlenih strokovnjakov i-tega ponudnika, ki je imel pravilno
ponudbo. V primeru, da je navedeno več
kot 3 strokovnjake, se bo upoštevalo, da je
število ki enako 3.
Kmax – število redno zaposlenih strokovnjakov najboljšega ponudnika v tem segmentu, ki je imel pravilno ponudbo
Skupna ocena ponudbe se izvede s seštevanjem točk po vseh merilih. Ponudnik, ki
zbere najvišje število točk je najugodnješi.
V primeru enakega števila točk, je ugodnejši ponudnik, ki je ponudil nižjo ceno.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 4. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu
zneska 20.000 SIT na transakcijski račun št.
02923-0019346887, odprt pri NLB d.d., sklic
na številko 340100-797, ali na glavni blagajni Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o.,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba 115,
kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 18. 4. 2006 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 4. 2006
ob 10. uri; v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, steklena dvorana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-7584/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve
Republike Slovenije po pooblastilu Ministrstva za finance, Župančičeva ulica 3, 1000
Ljubljana, kontaktna oseba: Majda Markun,
Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/26-01-500, faks 04/26-01-652, elektronska pošta: Majda.Markun@gov.si, internetni
naslov: www.brdo.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2-11-2-22/06-3.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbeno obrtniških del ter notranja oprema restavracije in kuhinje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ministrstvo za finance,
Župančičeva 3, 1502 Ljubljana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 501,1; 503,2; 503,3;
503,4; 503,5; 504,3; 504,4; 504,1; 504,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška dela ter notranja oprema restavracije in kuhinje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 6. 2006, konec 31. 8.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– finančno zavarovanje za resnost ponudbe 10,000.000 SIT,
– ponudnik predloži s strani ponudnika
potrjen (podpisan in žigosan) vzorec priloženega finančnega zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in originalno (podpisano in žigosano) izjavo banke ali
ustrezne zavarovalnice, da bo izdala finančno zavarovanje katero po obliki in vsebini ne
odstopa od vzorca finančnega zavarovanja
iz razpisne dokumentacije,
– ponudnik predloži s strani ponudnika
potrjen (podpisan in žigosan) vzorec priloženega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku in originalno
(podpisano in žigosano) izjavo banke ali
ustrezne zavarovalnice, da bo izdala finančno zavarovanje katero po obliki in vsebini ne
odstopa od vzorca finančnega zavarovanja
iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi javnega
naročila 47. člen Zakona o javnih naročilih.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika ali fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika razpisne dokumentacije;
2. fotokopija potrdila izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelek za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki ne sme biti starejše od 15 dni od datuma oddaje ponudbe, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika, da v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ponudniku ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim
poslovanjem;
Lastna izjava ponudnika pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z podkupovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan v
kazensko evidenco in ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
3. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence, ki ne sme biti
starejše od 20 dni od datuma oddaje ponudbe, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika da
proti ponudniku ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek katerega posledica
ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi, v kateri državi ima sedež, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
4. mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov, zapadle do datuma od izdaje
revizorskega poročila. Revizorsko poročilo
ne sme biti starejše od 15 dni pred datumom
oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi države, kjer ima sedež, oziroma ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora
imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste
dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki
Sloveniji;
2. fotokopija potrdila; BON-1/P s podatki
in kazalniki za leto 2004; fotokopija potrdila, samostojni podjetniki predložijo davčno
napoved za leto 2004, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za
zadnje tri obračunsko zaključene mesece
pred odpiranjem ponudb; fotokopija potrdila
o solventnosti s strani banke, kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun in ne sme
biti starejše od 10 dni pred dnem oddaje
ponudbe;
3. ponudnik mora potrditi (podpiše in
žigosa) obrazec, priložen v razpisni dokumentaciji, soglasja k podizvajalski oziroma
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kooperantski pogodbi; (opomba: Pogoj je
obvezen za ponudnike, ki zagotavljajo kapacitete s podizvajalci).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam opravljenih gradbenih del v
zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila (istovrstna dela),vključno z dokazili
v obliki potrdila – izjave;
2. ponudnik mora predložiti kopijo veljavne zavarovalne police za opravljanje dejavnosti za predmet javnega naročila (GOI
dela);
3. ponudnik mora predložiti kalkulacijske
osnove, datirane, žigosane in podpisane;
4. kadrovski pogoji.
Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj
eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje
zakonske pogoje (ZGO-1-UPB1) za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte.
Dokazila:
– fotokopija potrdila o zaključeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– fotokopija o vpisu v imenik pri pristojni
zbornici,
– strokovni življenjepis iz katerega so
razvidne delovne izkušnje.
Ponudnik mora navesti odgovorne nadzornike posameznih del za izvajanje gradenj
(gradbena in zaključna dela, električne instalacije, strojne instalacije ipd.), ki morajo
izpolnjevati zakonske pogoje (ZGO-1-UPB1)
za odgovorne nadzornike posameznih del.
Dokazila:
– fotokopija potrdila o zaključeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici,
– strokovni življenjepis iz katerega so
razvidne delovne izkušnje osebja.
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 ponudbe:
število 5.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– najnižja cena – 90 točk,
– reference za kvalitetno in pravočasno
opravljena dela – največ do 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2-11-2-22/06-3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 4. 2006.
Cena: 50.000 SIT (z vključenim DDV).
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije vsak delavnik med 8. in 13.
uro v tajništvu hotela Kokra, Predoslje 39,
4000 Kranj, s predložitvijo potrdila o nakazilu zneska 50.000 SIT na številko računa:
02068-0090878267 s pripisom plačilo dokumentacije JN Župančičeva.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 4. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 16. 7. 2006 in/ali 90 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 4. 2006
ob 10.30; odpiranje bo v prostorih JGZ Brdo,
hotel Kokra, Predoslje 39, 4000 Kranj. Prisotni predstavniki ponudnikov pred odpiranjem
predložijo originalna pisna pooblastila.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Javni gospodarski zavod Protokolarne
storitve Republike Slovenije
po pooblastilu Ministrstva za finance
Ob-7586/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Horjul, kontaktna oseba: Jereb Andrej,
Slovenska cesta 7, 1354 Horjul, Slovenija,
tel. 01/75-91-122, faks 01/75-91-130, elektronska pošta: andrej.jereb@horjul.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV02/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– notranja in tehnološka oprema – Vrtec
Horjul.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Horjul.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
notranja in tehnološka oprema Vrtec Horjul.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 5. 2006, konec 15. 5.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo del v višini 10% pogodbene
vrednosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% od obračunske
vrednosti izvedenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
s pogodbo in razpisno dokumentacijo, 60
dni po prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
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skupina izvajalcev, mora predložiti pravni
akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – izpisek iz sodne ali
druge evidence,
– ustrezno dovoljenje za opravljanje tovrstne dejavnosti – obrtno dovoljenje,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi tega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za
pravosodje,
– potrdilo da ima poravnane davke ali
prispevke določene z zakonom, ki ga izda
davčni urad.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe – BON 1,
– samostojni podjetniki – potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje
tri mesece in zaključni račun za preteklo
leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izvedba 60% del z lastnim kadrom,
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
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:
– ponudbena cena – 70%,
– reference – 20%,
– garancijski rok – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 4. 2006.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 4. 2006 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 18. 6. 2006.
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 9. uri; Občina Horjul – sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Občina Horjul
Št. 110-1/06
Ob-7607/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-01, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-50, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000082.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
manjša investicijska vzdrževalna dela na
voziščih avtoceste A1 na odsekih 0031,
0133, 0040 in 0640.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: na voziščih avtoceste A1
na odsekih 0031, 0133, 0040 in 0640.
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 sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Manjša investicijska vzdrževalna dela na
voziščih avtocest A1. Dela se bodo izvajala
na naslednjih lokacijah:
Cesta

Odsek

A1
31
A1
133
		
A1
40
A1
640

Opis

PE

Šentilj – Pesnica
priključek MB jug
(Slivnica)
Celje – Arja vas
Celje – Arja vas

MB
SL.K.
SL.K.
SL.K.

Ponudnik mora ponudbi za izvedbo del
poleg splošno veljavnih zahtev za javni
razpis priložiti še potrjene splošne pogoje,
terminski plan izvajanja del in specificirani
prilogi 1 in 2.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se ne smejo izvajati zaradi
prepovedi postavitve zapor avtocest in hitrih
cest v času turistične sezone med 30. 6.
2006 in 1. 9. 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 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 1,512.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe
kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah-
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tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence;
– potrdilo pristojnega organa;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta):
– velike in srednje družbe v skladu s klasifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilančne izkaze ter bonitetno informacijo,
– male družbe v skladu s klasifikacijo po
ZGD priložijo bilančne izkaze ter bonitetno
informacijo,
– samostojni podjetniki priložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije ter
bonitetno informacijo,
– tuji ponudniki priložijo bilančne izkaze
(s prevodom v slovenski jezik).
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (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 omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000082.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., s pripisom »za
razpisno dokumentacijo«. Tuji ponudniki
iz držav EU so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez DDV, ki znaša 8.333,33
SIT. Kupci razpisne dokumentacije iz EU,
so dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne
dokumentacije. V primeru, da prevzemnik
ni pooblaščen ali noče podpisati izjave o
prevzemu razpisne dokumentacije, je ku-

pec dolžan plačati razpisno dokumentacijo
v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 4. 2006 do
12.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 4. 2006
ob 13. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-7609/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-50, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000054.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
krpanje z vročo asfaltno maso na območju PE AC baz Slovenske Konjice, Vransko in Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: PE AC baz Slovenske
Konjice, Vransko in Maribor.
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 sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: strojno
in ročno krpanje in sanacija vozišč na območju PE AC baz Slovenske Konjice, Vransko
in Maribor.
Ponudnik mora ponudbi za izvedbo del
poleg splošno veljavnih zahtev za javni
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razpis priložiti še potrjene splošne pogoje,
terminski plan izvajanja del in specificirani
prilogi 1, 2 in 3.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 15 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 1,980.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence;
– potrdilo pristojnega organa;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta):
– velike in srednje družbe v skladu s klasifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilančne izkaze ter bonitetno informacijo,
– male družbe v skladu s klasifikacijo po
ZGD priložijo bilančne izkaze ter bonitetno
informacijo,
– samostojni podjetniki priložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije ter
bonitetno informacijo,
– tuji ponudniki priložijo bilančne izkaze
(s prevodom v slovenski jezik).
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (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 omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,

ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000054.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 4. 2006.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 6.666,67 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 4. 2006 do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 4. 2006
ob 13. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-7612/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-50, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
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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: 2006/000071.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova cestninskih stez na CP Tepanje,
Vransko in Pesnica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: CP Tepanje, Vransko
in Pesnica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
454.53.1.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Obseg del je natančno določen v »Popisu del« projekta PZR št. DDC-1/06, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
Dela v grobem obsegajo:
– območje betonskega vozišča cestninskih stez:
– rušenje obstoječe betonske voziščne konstrukcije do globine 51 cm,
– izdelava s cementom stabilizirane
plasti drobljenca debeline 15 cm,
– izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca debeline 6 cm,
– izdelava nosilne plasti iz cementnega betona C30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin debeline 22 cm,
– izdelava obrabne plasti iz cementnega betona C30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin debeline 8 cm,
– izvedba navideznih sidranih stikov
in stikov betonskega vozišča s cestninskim
otokom,
– vgradnja induktivnih zank za štetje
prometa in sistem ABC;
– območje asfaltnega vozišča pred in za
cestninskimi stezami:
– rušenje – rezkanje obstoječe asfaltne voziščne konstrukcije do globine
12 cm,
– izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca debeline 8 cm,
– izdelava obrabne in zaporne plasti
drobirja z bitumenskim mastiksom DBM iz
zmesi zrn in silikatnih kamenin v debelini
4 cm.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
Predvidoma se bodo dela izvajala od
podpisa pogodbe do poletne turistične sezone ter se nadaljevala po sezoni do končnega roka izvedbe. Maksimalen čas zapore
pri obnovi ene steze je 26 dni, kar pomeni,
da mora izvajalec v 26 dneh v celoti izvesti
obnovo ene steze. V to 26-dnevno obdobje
je vključen tudi čas, potreben za otrjevanje
betonskega vozišča.
Izbrani ponudnik bo pričel z deli najkasneje v treh dneh od uvedbe v delo. Pred
pričetkom del bo moral uskladiti terminski plan in elaborat zapore s predstavniki
DARS-a po posameznih cestninskih postajah in z nadzornim organom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 1. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,550.000 SIT z veljavnostjo najmanj
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142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta):
– velike in srednje družbe v skladu s klasifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilančne izkaze ter bonitetno informacijo,
– male družbe v skladu s klasifikacijo po
ZGD priložijo bilančne izkaze ter bonitetno
informacijo,
– samostojni podjetniki priložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije ter
bonitetno informacijo,
– tuji ponudniki priložijo bilančne izkaze
(s prevodom v slovenski jezik).
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izgradnja 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 omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000071.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 4. 2006.
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Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 8.333,33 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 4. 2006 do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 4. 2006
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-7613/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-01, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-50, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000080.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
manjša investicijska vzdrževalna dela
na voziščih avtocest A1, A2 in hitrih cest
H3 in H5.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na voziščih avtocest A1,
A2 in hitrih cest H3 in H5.
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 sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: manjša
investicijska vzdrževalna dela na voziščih
avtocest A1, A2 in hitrih cest H3 in H5. Dela
se bodo izvajala na naslednjih lokacijah:
Cesta

Odsek

Opis

PE

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
H3
H5
H5

17
617
54
654
52
652
58
658
7
603
89
236
434

Barjanska – Vič
Barjanska – Vič
Logatec – Unec
Logatec – Unec
Brezovica – Vrhnika
Brezovica – Vrhnika
Senožeče – Gabrk
Senožeče – Gabrk
Kranj Z – Kranj V
Lipce – Lesce
Dunajska – Celovška
Srmin – Bertoki
priključek KP center

LJ
LJ
PO
PO
PO
PO
KO
KO
LJ
HR
LJ
KO
KO

Ponudnik mora ponudbi za izvedbo del
poleg splošno veljavnih zahtev za javni
razpis priložiti še potrjene splošne pogoje,
terminski plan izvajanja del in specificirani
prilogi 1 in 2.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se ne smejo izvajati zaradi
prepovedi postavitve zapor avtocest in hitrih
cest v času turistične sezone med 30. 6.
2006 in 1. 9. 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 20 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 3,420.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence;
– potrdilo pristojnega organa;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
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odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta):
– velike in srednje družbe v skladu s klasifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilančne izkaze ter bonitetno informacijo,
– male družbe v skladu s klasifikacijo po
ZGD priložijo bilančne izkaze ter bonitetno
informacijo,
– samostojni podjetniki priložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije ter
bonitetno informacijo,
– tuji ponudniki priložijo bilančne izkaze
(s prevodom v slovenski jezik).
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (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 omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000080.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 8.333,33 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 4. 2006 do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 4. 2006
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-7615/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80,02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sanacija brežin “Pasjek” na cesti
G2-108/1183 Litija–Zagorje od km 8,350.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1183 cesta G2-108
Litija–Zagorje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.45.31.00-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 360 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug posto-
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pek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: Izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu),
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
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izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 4. 2006 do 8. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 4. 2006
ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 29,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-7616/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sanacija opornih zidov in propusta
“Kal–Koritnica” na cesti R1-206/1029
Trenta–Bovec v km 20,138.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1029 cesta R1-206
Trenta–Bovec.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.31.00-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu),
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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 sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 4. 2006
ob 10. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
165,000.000 SIT.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-7617/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbenih del za preplastitev ceste R1-213 Pudob–Babno polje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1366 cesta R1-213
Pudob–Babno Polje.
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 sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,

da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu),
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanj: 24. 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 sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 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 vrednost naročila (skupaj z DDV) je 75,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-7619/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) N aslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela za ureditev ceste R2-409
Logatec (Valkarton – mesto).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0301 cesta R2-409
Vrhnika–Logatec.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV) glavni besednjak, gGlavni 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 sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 200 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: Izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
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– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu),
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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 sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 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: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
300,0000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 430-0006/2006
Ob-7652/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Murska Sobota, kontaktna ose-

ba: Jožica Viher, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/531-10-00,
faks 02/530-33-25, elektronska pošta: mestna.obcina@murska-sobota.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2006 JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
komunalna infrastruktura severne obrtno industrijske cone v Murski Soboti
– 1. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Murska Sobota.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
komunalne infrastrukture severne obrtno industrijske cone v Murski Soboti – 1. faza
(primarna oprema – cesta F1, ureditev parkirišč K1-K2 in K3-4, meteorna kanalizacija
in javna razsvetljava).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v mesecu maju 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z Zakonom o izvajanju proračuna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: podatki zahtevani v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež;
2. ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila (če je posebno dovoljenje
potrebno);
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem; izjava ponudnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
4. zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da poslovanja ne vode
izredna uprava;
5. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, da je ponudnik, ki ima

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati;
6. ponudnik mora biti član organizacije ali
združenja izvajalcev storitev, ki so predmet
javnega naročila, če je članstvo v taki organizaciji ali združenju obvezno po predpisih
države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Vsi pogoji, navedeni v točkah 1–6 so
obvezni, kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni elementi. Potrdila ne smejo biti starejša od 3
mesecev.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazila o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika. Obrazec BON-1/P s
podatki in kazalniki za leto 2005, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le-tega predložiti BON-1;
2. izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval
uspešno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora navesti stroje
in opremo, ki jih bo uporabil pri izvajanju
del. V specifikaciji morajo biti najmanj navedeni sledeči podatki: starost, količina ter
zmogljivost.
III.2.1.4) Drugi podatki:
Kadrovski pogoji:
1. Ponudnik mora imeti delavce iz točke 2 do 4 spodaj, ki se zahtevajo za izvajanje del tega razpisa zaposlene najmanj
eno leto.
2. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlena
vsaj dva odgovorna vodja del. Izobrazba
odgovornega vodje del mora biti najmanj 6.
stopnje tehnične smeri s strokovnim izpitom
in vpisan v imenik Inženirske zbornice. Imeti
mora najmanj 10-letne izkušnje pri podobnih delih in to najmanj 5 let kot odgovorni
vodja.
3. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlena
vsaj 3 vodje del. Izobrazba vodje del mora
biti najmanj 5. stopnje tehnične smeri. Imeti
mora najmanj 5-letne izkušnje pri podobnih
delih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 60%,
2. reference –30%,
3. garancija – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 01/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 4. 2006.
Cena: 15.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 01280-0100011405 Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, s pripisom,
razpisna dokumentacija industrijska cona.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 4. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost

ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
pravnih oseb s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 4. 2006
ob 12.30; Kardoševa 2, Murska Sobota –
sejna soba urada župana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
– navedene so v razpisni dokumentaciji;
– naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 15. 4. 2006 do 10. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 371-0023/2006
Ob-7653/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Murska Sobota, kontaktna oseba: Jožica Viher, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/525-16-66, faks
02/525-16-14 ali 02/525-16-14, elektronska
pošta: mestna.obcina@murska-sobota.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2/2006 JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja mostu za pešce in kolesarje ob
lokalni cesti 265121 čez razbremenilni
kanal.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Murska Sobota.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena dela.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v mesecu maju 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z Zakonom o izvajanju proračuna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: podatki zahtevani v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
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katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež;
2. ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila (če je posebno dovoljenje
potrebno);
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem; izjava ponudnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
4. zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da poslovanja ne vode
izredna uprava;
5. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati;
6. ponudnik mora biti član organizacije ali
združenja izvajalcev storitev, ki so predmet
javnega naročila, če je članstvo v taki organizaciji ali združenju obvezno po predpisih
države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Vsi pogoji, navedeni v točkah 1–6 so
obvezni, kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element. Potrdila ne smejo biti starejša od 3
mesecev.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazila o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika. Obrazec BON-1/P s
podatki in kazalniki za leto 2005, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le-tega predložiti BON-1;
2. izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval
uspešno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora navesti stroje
in opremo, ki jih bo uporabil pri izvajanju
del. V specifikaciji morajo biti najmanj navedeni sledeči podatki: starost, količina ter
zmogljivost.
III.2.1.4) Drugi podatki:
Kadrovski pogoji:
1. Ponudnik mora imeti delavce iz točke 2 do 4 spodaj, ki se zahtevajo za izvajanje del tega razpisa zaposlene najmanj
eno leto.
2. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlena
vsaj dva odgovorna vodja del. Izobrazba
odgovornega vodje del mora biti najmanj 6.
stopnje tehnične smeri s strokovnim izpitom
in vpisan v imenik Inženirske zbornice. Imeti
mora najmanj 10-letne izkušnje pri podobnih delih in to najmanj 5 let kot odgovorni
vodja.
3. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlena
vsaj 3 vodje del. Izobrazba vodje del mora
biti najmanj 5. stopnje tehnične smeri. Imeti
mora najmanj 5-letne izkušnje pri podobnih
delih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 60%,
2. reference – 30%,
3. garancija – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 01/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 01280-0100011405 Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, s pripisom,
razpisna dokumentacija industrijska cona.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 4. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
pravnih oseb s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 4. 2006
ob 12.30; Kardoševa 2, Murska Sobota –
sejna soba urada župana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
– navedene so v razpisni dokumentaciji;
– naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 13. 4. 2006 do 10. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-7708/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom ljubljana, kontaktna oseba: Robič Sandi, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-45, faks
01/300-39-37, elektronska pošta: sandi.robic@zd-lj.si, internetni naslov: www.zdlj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 3/2006 ZDL.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava oken na objektih ZD Ljub
ljana.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Lokacije: ZD Fužine, ZD
Center, ZD Vič.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 19. 6. 2006, konec 14. 8.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT;
– izjava banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti
pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– mesečne situacije,
– plačilo bo naročnik izvršil v 30 dneh po
zaključku montaže, uspešni primopredaji in
predaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– izpolnjen obrazec ponudbe,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije in jamči za verodostojnost podatkov,
– izpolnjena, parafirana in podpisana
pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,
– dokazilo o nekaznovanju ponudnika,
– dokazilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– dokazilo, da ponudniku ni dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izjava, do bo ponudnik pridobil bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjavo, da bo ponudnik pridobil bančno
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjavo, da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
– dokazilo oziroma seznam najpomembnejših naročil v zadnjih 5 letih s potrdili o
dobro opravljenem delu,
– podatki o vodstvenem osebju,
– dokazila za podizvajalce.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:

(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 5. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski podračun 01261-6030921845 UJP,
model 00, sklic 060803103.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 5. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 9. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb:
– predstavniki naročnika,
– predstavniki ponudnika s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 5. 2006
ob 12. uri, Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, II. nadstropje – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 3. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-7710/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper, kontaktna oseba:
Ručgej Milena, Ul. 15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-37-00, faks
05/663-37-06, elektronska pošta: milena.rucgej@komunalakoper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 40-JNVV-G/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije
s hišnimi priključki ter rekonstrukcija vodovodnega omrežja v KS Sv. Anton.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestna občina Koper,
KS Sv. Anton, zaselek Tomažiči, Hrib in
Ravne.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
fekalne kanalizacije premera 200 in 250 mm
v skupni dolžini ca. 2200 m, meteorne kanalizacije premera 300 in 400 mm v skupni
dolžini ca. 1100 m, izvedba ca. 55 hišnih
priključkov, rekonstrukcija vodovoda Duktil
DN 80 mm, DN 100 mm in DN 150 mm v
skupni v dolžini ca. 2000 m.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 6. 2006, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10,000.000 SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
navesti eventualne podizvajalce v ponudbi.
V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi, pa mora skupina ponudnikov predložiti v
primeru podpisa izvajalske pogodbe, pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik ali soizvajalci v primeru skupne ponudbe izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
(ekonomsko-finančni pogoji)
4. višina celotnih letnih skupnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna leta
(za l. 2002, 2003, 2004) morajo znašati v
vsakem posameznem poslovnem letu najmanj v višini trikratne ponujene vrednosti.
Če ponudnik posluje manj kot 3 leta, morajo
znašati celotni skupni prihodki za posamezna pretekla poslovna leta, za katera je mogoče pridobiti take podatke, najmanj štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila;
5. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR.
(tehnično-kadrovski pogoji)
6. da ima ponudnik za po vrsti in vrednosti primerljiva dela vsaj dve reference v
največ zadnjih 5 letih;
7. da ima usposobljeno vodstveno osebje odgovorno za izvedbo gradnje skladno
z ZGO-1;
8. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(ta pogoj se dokazuje samo v primeru, če
znaša vrednost javnega naročila ali same
ponudbe več kot 50 mio SIT – brez DDV);
9. da ponudnik ne spada v krog oseb
(subjektov) navedenih v prvem in drugem
v zvezi s tretjim odstavkom 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Ur. l. RS,
št. 2/04-ZPKor) in ni uvrščen na seznam
poslovnih subjektov s katerimi na podlagi
določb ZPKor ne smejo poslovati naročniki
iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28.
člena ZPKor (Ur. l. RS, št. 60/05).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

1. Kot dokazilo za pogoje po točki 1:
– celoten redni izpis iz sodnega registra
(vključno z dejavnostmi), za pravne osebe, za samostojne podjetnike pa priglasitev na davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi).
2. Kot dokazilo za pogoje pod točko 2:
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
(priloga III.1),
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
3. Kot dokazilo za pogoje po točki 3:
– potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. Kot dokazilo za pogoje po točki 4:
– obrazec BON 1/P za pravne osebe ali
bilance stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike, iz katerih je razvidno, da je
izpolnjen zahtevani pogoj (iz 4. točke pogojev).
5. Kot dokazilo za pogoje po točki 5:
– BON 2 in potrdilo ponudnikovih poslovnih bank o ponudnikovi solventnosti (Podatki
o poslovanju na TRR) iz katerih je razvidno,
da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj (iz
5. točke pogojev).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. Kot dokazilo za pogoje po točki 6:
Ponudnik mora predložiti potrjene izjave
o izvedbi vsaj dveh enakovrednih gradenj,
in sicer s točno navedbo:
– dveh ali več kanalizacij, ki jih je ponudnik zgradil v zadnjih petih letih, in sicer
vsaka dolžine najmanj 2000 m in premera
najmanj 200 mm, ter so v obratovanju,
– dveh ali več vodovodnih omrežij iz duktilne litine, in sicer vsaka dolžine najmanj
2000 m in premera najmanj DN 100, ki jih je
ponudnik zgradil v zadnjih petih letih, ter so
v obratovanju.
Ponudnik mora predložiti potrjeno izjavo (Priloga III.2) o dobro opravljenem delu,
z dolžinami in premeri cevi (zgrajene kanalizacije in vodovoda) ter datumi izvedbe,
z navedbo kraja in strokovnosti izvedenih
del ter skladnost izvedbe s pogodbenimi
določili.
Priloženi obrazec izjave za posamezno
gradnjo morajo potrditi naročniki teh gradenj
(njihovi zakoniti oziroma pooblaščeni zastopniki). Ni nujno, da sta kanalizacija in vodovod zgrajena na istem objektu. Obrazec
(Priloga III.2) ponudnik fotokopira.
7. Kot dokazilo za pogoje po točki 7:
Seznam z imeni in priimki oseb, ki bodo
odgovorne za izvedbo javnega naročila z
navedbo:
– njihove izobrazbe,
– strokovnih kvalifikacij
– in z navedbo njihovih delovnih izkušenj
pri gradnjah ter
– navedbo imena in priimka odgovornega vodje del, za katerega je potrebno
priložiti:
– potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu za odgovorno vodenje del pri pristojni
poklicni zbornici,
– potrdilo, da je pri tej zbornici vpisan
v ustrezen imenik,
– navedbo delovnih izkušenj te osebe
pri gradnjah,
– navedbo pravnega razmerja med ponudnikom in to osebo (ponudnik sam, zaposleni, pogodba o delu itd.).
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8. Kot dokazilo za pogoje po 8. točki:
Ponudnik mora ponudbi priložiti poročilo
pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je do datuma revizorjevega poročila, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa tega javnega naročila, poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo iz te točke je
potrebno priložiti samo v primeru, če znaša
vrednost javnega naročila ali same ponudbe
več kot 50 mio SIT – brez DDV).
9. Kot dokazilo za pogoje po 9. točki:
Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogoja
(izpolnjena in podpisana na obrazcu v razpisni dokumentaciji).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 4. 2006, cena:
36.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na blagajni Komunale Koper ali na transakcijski račun št.
0034659356 pri Banki Koper d.d. z navedbo
predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 4. 2006, do
12 ure, Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., Ul.
15. maja 4, Koper (tajništvo).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 4. 2006
ob 13. uri, Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., Ul.
15. maja 4, Koper (sejna soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 3. 2006.
Komunala Koper
Ob-7724/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Kranj, kontaktna oseba: Miro
Frlič, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/237-31-39, 04/237-31-39, faks
04/237-31-07, elektronska pošta: Mirko.frlic@kranj.si
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Domplan d.d., kontaktna
oseba: Dušan Lichtenecker, Bleiweisova 14,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/206-87-00,
faks 04/206-87-01, elektronska pošta: dusan.lichtenecker@domplan.si, internetni naslov: www.domplan.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Domplan d.d., kontaktna oseba: Dušan Lichtenecker, Bleiweisova 14,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/206-87-00,
faks 04/206-87-01, elektronska pošta: dusan.lichtenecker@domplan.si, internetni naslov: www.domplan.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/237-31-39, faks 04/237-31-07,
elektronska pošta: mirko.frlic@kranj.si.
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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: 351-0087/2006-46/08.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dostopna cesta do šolskega centra Zlato
polje s komunalno ureditvijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek del: 20. 4. 2006 konec
10. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% od vrednosti pogodbe, ki jo bo izbrani
izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu
pogodbe,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 10% od
vrednosti pogodbe. Garancijo bo izbrani izvajalec dostavil naročniku ob primopredaji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 60 dni od uradnega prejetja potrjene
končne situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
2. Ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
4. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja 1:
izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence.
Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja 2:
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence. Če ponudnik takega dovoljenja ne bo predložil bo naročnik štel, da
ga za opravljanje dejavnosti ne potrebuje,
ter da s podpisom ponudbe izjavlja, da
izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje
dejavnosti.
Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja 3:
potrdilo Ministrstva za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: za dokazovanje
izpolnjevanja pogoja 4: Obrazec BON, iz
katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih
6 mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni imel
blokiranih poslovnih računov in na dan pred
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sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti (samostojni podjetnik
predloži dokazila bank kjer ima odprte račune, iz katerih je razviden zgoraj naveden
pogoj).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000
Kranj, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo na račun
Domplan d.d. 05100-8010528081.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 4. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 4. 2006
ob 12. uri; Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, sejna soba št. 9, 4000 Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Mestna občina Kranj
Ob-7726/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kontaktni osebi: Stanka Špegelj, Tomaž Prasnic,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-11-70, 03/896-11-66, faks
03/896-11-27, elektronska pošta: stanka.spegelj@kp-velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: Krajevni plinovod v KS
Gaberke in fekalno kanalizacijsko omrežje
območja Gaberk III. faza.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: gradnja krajevnega plinovoda v KS

Gaberke in fekalnega kanalizacijskega
omrežja območja Gaberk III. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: KS Gaberke, Občina
Šoštanj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50.502.502-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
krajevnega plinovoda v KS Gaberke in fekalnega kanalizacijskega omrežja območja
Gaberk III. faza.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: 15. 5. 2006 – 1. 5. 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 15 mesecev od oddaje naročila,
začetek 15. 5. 2006, konec 1. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1% razpisane vrednosti del,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti,
– garancija za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pravne ali fizične osebe,
ki so registrirane in imajo vsa dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega
javnega razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom;.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji;
– da je finančno in poslovno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– vsaj tri reference o izvedenih delih v
zadnjih petih letih, ki se nanašajo na gradnjo strojno tehnološkega dela plinovodnega omrežja v višini nad 15,000.000 SIT in
– gradnjo kanalizacijskega omrežja nad
40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: R-01/06-PK.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 4. 2006, cena:
16.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na TR Komunalnega podjetja Velenje
d.o.o., št. 02426-0012997176, sklic na štev.
105-810/PK.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 4. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 4. 2006
ob 12. uri; Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 3. 2006.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Storitve
Ob-7618/06
Zavrnitev vseh ponudb
Naročnika Holding Slovenske elektrarne
d.o.o., za projekt skupni podvig in Holding
Slovenske elektrarne d.o.o., v imenu in za
račun INFRA d.o.o., skladno z določilom
prvega odstavka 77. člena Zakona o javnih
naročilih (ZJN-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 36/04)
obveščata, da sta v odprtem postopku JN
»Izdelava projektne dokumentacije za akumulacijski bazen hidroelektrarne Blanca«,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 120-121 z dne
30. 12. 2005, zavrnila obe ponudbi, ker sta
bili nesprejemljivi.
HSE d.o.o., za projekt skupni podvig
HSE d.o.o., v imenu in za račun
INFRA d.o.o.
Ob-7188/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Uradno ime: Ministrstvo za okolje
in prostor, Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Nives Jurcan, tel. +386/1/478-48-00, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks +386/1/478-48-34.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gu.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontakt
ni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– drugo: geodezija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.

II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: DMR-AEROSNEMANJE-ORTOFOTO D-AS-O.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS Sl00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: AEROSNEMANJE, izdelava DMR in
ORTOFOTO.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.27.51.00-8; glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 62.40.00.00-6, 74.27.41.00-1,
74.27.50.00-7, 74.27.42.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmeti javnega naročila so naslednji
izdelki:
1. digitalni model reliefa 5 x 5 m za celotno Slovenijo (ca. 21.000 km2);
2. barvni ortofoto – 3258 slik (ca.
21.000 km2); slikovni element 0,5 m;
3. barvne digitalne slike za stereo zajem
s podatki orientacije:
– obsega 37 fotogrametričnih blokov (ca.
14.300 km2) – slikovni element 0.50 m;
– obsega 22 fotogrametričnih blokov (ca.
8.000 km2) – slikovni element 0.25 m;
4. barvni ortofoto – 440 slik (ca. 3000 km2)
– slikovni element 0,25 m;
5. izračun nagibov in smeri nagiba (ekspozicija) za vsako točko v DMR;
6. infrardeči barvni ortofoto – 3258 slik
(ca. 21.000 km2) – slikovni element 1 m.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
10 mesecev od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancija za odpravo napak v garancijski dobi,
– garancija za zavarovanje obveznosti iz
naslova plačila podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila je 30 dni od prejema
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora biti s strani Vlade Republike Slovenije pooblaščen za izvajanje
areosnemanja v skladu s prvim odstavkom
31. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS,
št. 103/04, UPB1).
Dokazilo:
Ponudnik priloži pooblastilo Vlade Republike Slovenije za izvajanje aerosnemanja.
Ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila.
Dokazilo:
Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence: izpis iz sodnega regi-
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stra za dejavnost, katere predmet je razpis;
samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da
so vpisani pri davčnem organu – priglasitveni list.
Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni pravnomočno obsojen in ni bil
kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem
oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
Dokazilo:
Ponudnik priloži potrdilo Ministrstva za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja ali da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež.
Dokazilo:
Potrdilo sodišča ali druge enakovredne
evidence. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da
ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad.
Ponudnik je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo:
Ponudnik priloži potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima
ponudnik svoj sedež. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora imeti letni promet v
preteklih treh računovodskih letih najmanj
1.000,000.000 SIT letno.
Ponudnik mora za izvedbo razpisane naloge zagotoviti sredstva v višini 1/3 vrednosti
ponudbe (cash in hand).
Dokazilo:
Ponudnik dokaže svojo finančno in poslovno usposobljenost z izvlečki revidiranih
bilanc stanja in računovodskih izkazov za
pretekla tri računovodska leta, ki jih je revidiral revizor, ki je pooblaščen v državi, kjer
ima sedež, ter s potrdilom ali mnenjem, ki
ga izda banka, ki je pooblaščena in javno
nadzorovana v državi, kjer ima tuji ponudnik sedež.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora imeti najmanj 6 primernih
referenc (pogodbe za izvedbo enakih ali podobnih nalog v vrednosti najmanj 30,000.000
SIT), od tega: 3 s področja aerosnemanja in
3 s področja DMR in ortofoto.
Dokazilo:
Izpolnjen obrazec OBR 3 (podatki o
usposobljenosti) in OBR 3a (potrjene reference).
Ponudnik mora podati izobrazbene in
strokovne kvalifikacije kadrov, in sicer: vodja projekta mora imeti vsaj troletne izkušnje
pri izvajanju aerosnemanja, pilot in snemalci
vsaj dvoletne izkušnje pri izvajanju aerosnemanja, operaterji vsaj enoletne izkušnje na
področju izdelkov, ki so predvideni v projektu.
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Dokazilo:
Izpolnjen obrazec OBR 5 (spisek delavcev z referencami).
Ponudnik mora razpolagati z zahtevano
opremo.
Dokazilo:
Izpolnjen obrazec OBR 4 (podatki o tehnični usposobljenosti ponudnika).
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila.
Merila
Ponderiranje
1. cena
70
2. čas izdelave
10
3. bonitete izdelave boljših rezultatov
10
4. reference izvajalca
10
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 43002-3/2006-8.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
24. 4. 2006 ob 9. uri.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Brezplačen prevzem na spletnih straneh Geodetske urave Republike Slovenije
http://www.gu.gov.si/.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 4. 2006 do 9.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 4.
2006 ob 10. uri; Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
Slovenija, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali
program(-e): Program razvoja podeželja za
Republiko Slovenijo 2004-2006 (Odločba
Komisije z dne 24. 8. 2004 o potrditvi programskega dokumenta za razvoj podeželja
za Republiko Slovenijo za programsko obdobje 2004–2006, št. CCI 2004 SI 06 GDO
00). Javno naročilo se ne nanaša v celoti
na Program razvoja podeželja in kot tako
ne bo v celoti sofinancirano iz sredstev EU
sklada EKUJS.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov (URL): http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Služba za finančne in
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splošne zadeve, Oddelek za javna naročila in splošne zadeve, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, tel. +386/1/478-48-00,
internetni naslov (URL): http://www.gu.gov.si,
faks +386/1/478-48-34.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 3. 2006.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-7230/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Hoče – Slivnica, kontaktna oseba: Andrej Matvoz, Pohorska cesta 15,
2311 Hoče, Slovenija, tel. 02/616-53-20,
faks 02/616-53-30, elektronska pošta: andrej.matvoz@hoce-slivnica.si, internetni naslov: www.hoce-slivnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje cest (preplastitve, košnja
trave, čiščenje obcestnih jarkov, zimska
služba, nabava gramoza).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Hoče – Slivnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 3. 2006, konec 28. 4.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je ponudnik registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu,
– potrdilo, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– potrdilo da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 02/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 4. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR št.
01360-0100009425, Občina Hoče-Slivnica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 4. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 5. 2006
ob 10. uri.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2006.
Občina Hoče – Slivnica
Št. 430-37/2005
Ob-7410/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Branko Malek, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/881-21-10,
02/881-21-46, faks 02/881-21-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si, internetni naslov: http://www.slovenj-gradec.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/881-21-10,
02/881-21-46, faks 02/881-21-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si, internetni naslov: http://www.slovenj-gradec.si/ (povezave – razpisi).
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-36/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projektne dokumentacije za Dom
starejših Slovenj Gradec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenj Gradec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava projektne dokumentacije za Dom starejših Slovenj Gradec.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila;
začetek 10. 5. 2006 in/ali konec 10. 11.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke kot garancija za resnost ponudbe v višini 300.000 SIT;
– trasirana in akceptirana menica za dobro izvedbo posla 5% od pogodbene vred
nosti;
– zavarovalna polica v skladu z ZGO-1
za odpravo napak.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
s pogodbo in razpisno dokumentacijo, plačilo 60 dni od izstavitve začasnih situacij za
posamezno fazo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – izpisek iz sodne ali
druge evidence;
– ustrezno dovoljenje za opravljanje tovrstnih dejavnosti – obrtno dovoljenje;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
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podkupovanjem ali da zaradi tega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– potrdilo, da ima poravnane davke ali
prispevke določene z zakonom, ki ga izda
davčni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe: BON1
– samostojni podjetniki: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo
leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference iz zadnjih petih let za izdelavo projektne dokumentacije primerljivih
objektov,
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena 80%,
2. reference 20%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 4. 2006, na
spletnih straneh: www.slovenj-gradec.si.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 4. 2006 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 5. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4. 2006
ob 10. uri; Mestna občina Slovenj Gradec,
sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 3. 2006.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-7443/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ptuj, kontaktna oseba: Janko
Širec, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/748-29-60, faks 02/748-29-98, elektronska pošta: janko.sirec@ptuj.si, internetni naslov: www.ptuj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.

I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis:
– urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in
cest, na območju Mestne občine Ptuj;
– vzdrževanje občinskih javnih cest.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 344-04-115/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba storitev vzdrževanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Mestne občine Ptuj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 1.
2) Kratek opis: letno in zimsko urejanje
in vzdrževanje ulic, trgov in cest na področju
Mestne občine Ptuj.
3) Obseg ali količina: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
Sklop št. 2
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 1.
2) Kratek opis: letno in zimsko vzdrževanje občinskih javnih cest.
3) Obseg ali količina: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek od podpisa pogodbe
in/ali konec priznana sposobnost kandidatom za dobo treh let.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe (z DDV) in ostalo
navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec
bo izvršena dela obračunaval z začasnimi
mesečnimi situacijami. Naročnik bo pogodbena dela plačal 30. dan od uradnega prejema situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo priznal sposobnost
vsem ponudnikom, ki bodo s predložitvijo
ustreznih dokazil izpolnili pogoje skladno z
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
ekonomsko-finančno sposoben za izvedbo
javnega naročila v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: pospešeni omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: predhodni razpis Ur. l.
RS, št. 9/06.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Ob-1408/06 z dne 27. 1.
2006.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 344-04-115/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 4. 2006.
Cena: 15.000 SIT z DDV; 62,59 EUR.
Pogoji in način plačila: nakazilo na enotni
zakladniški račun Mestne občine Ptuj, št.
01296-0100016538, s pripisom »Vzdrževanje ulic, trgov in cest«, pred dvigom razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 4. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 4. 2006
ob 12. uri; v veliki sejni sobi Mestne občine
Ptuj, št. 8/II, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: v prvi fazi postopka bo naročnik izbral prijave kandidatov
in jim priznal sposobnost za izvajanje javnega naročila za dobo treh let.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Mestna občina Ptuj
Št. 96/06
Ob-7574/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 2, 1525
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana/2. nadstropje, Slovenija, tel.
01/522-11-25, faks 01/522-12-54.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana –
Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana/2. nadstropje, Slovenija, tel.
01/522-11-25, faks 01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-25, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija 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: javno naročilo za pranje
perila.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitev pranja perila.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
93.10.00.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirna
letna količina je razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 1% ponudbene vrednosti z vključenim
DDV,
2. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% ponudbene
vrednosti z vključenim DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
90 dni po izstavitvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje
tehnične sposobnosti navedene v Obrazcu
01 razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 108 z dne 2. 12.
2005, Ob-33298/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka
01100-6030277894, sklic na številko 00 45
08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 4. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 4. 2006
ob 12. uri; v sejni sobi Komercialnega sektorja, 2. nadstropje, Zaloška 14, Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka 1.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 110-1/06
Ob-7610/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-01, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000069.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
AC Pluska-Ponikve: prenos lege gradbene parcele na teren in izdelava parcelacijskih načrtov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Pluska-Ponikve.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.75.0.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Opis del:
– Zamejičenje in označba mejnih znamenj se izvede po določilih, navedenih v
izvajalski pogodbi, skladno s tehničnimi navodili, dodatnimi navodili naročnika ali Inženirja, ter skladno z zakonodajo s področja
evidentiranja nepremičnin.
– Izvajalec geodetskih del preda naročniku štiri izvode s strani geodetskega upravnega organa potrjenih elaboratov prenosa
lege gradbene parcele s pravnomočnimi
odločbami in dva izvoda posameznih elaboratov parcelacij. Elaborat za naročnika
mora vsebovati skico zamejičenja, kopijo
zapisnika o izvedenem postopku in koordinate v postopku zamejičenih točk.
Parcelacijski načrt za naročnika mora
vsebovati tudi računalniški izpis parcel, ki

odpadejo v cestno parcelo po posameznih
katastrskih občinah po kulturah in razredih.
V potrjenih odločbah za naročnika morajo biti podatki o lastništvu preverjeni na
zemljiški knjigi in ne smejo biti starejši od
30 dni.
Izvajalec je v ceno dolžan všteti tudi:
izvedbo predaje označene in zamejičene
trase izvajalcu gradbenih del po izdaji dovoljenja za gradnjo, izdelavo modificiranega
zbirnega katastrskega načrta z vrisano mejo
parcelacije, projekta za gradbeno dovoljenje
in komunalnimi vodi in napravami.
– V ceno mora biti vštet terenski ogled
zamejičene trase.
– V ceno morajo biti všteti tudi stroški
koordinacij v času izvajanja razpisanih del
in mesečna (po potrebi tedenska) poročila
o stanju odprtih vlog in zahtevkov.
Dela v obsegu:
– dolžina avtoceste 8 km,
– dolžina deviacij, regulacij 8,5 km,
– parcelacije 40.
Pogodbena dela obsegajo:
– izvedbo parcelacije skladno z Zakonom o evidentiranju nepremičnin, državne
meje in prostorskih enot (Ur. l. RS, št. 52/00)
ter podzakonskimi akti in Zakonom o javnih
cestah (Ur. l. RS, št. 29/97, 18/02, 92/05);
– ureditev ali obnova meje dolžinskega
objekta mora vsebovati izvedbo teh del skladno z Zakonom o evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot (Ur. l. RS,
št. 52/00) ter podzakonskimi akti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 100 dni 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 727.200 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz lastnih
sredstev Družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji, DARS, d.d. Način plačevanja z
roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Ponudnik mora za priznanje sposobnosti
izpolnjevati naslednje pogoje in predložiti
naslednja dokazila:
– da je registriran pri sodišču ali drugem
pristojnem organu in ima dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev;
Ponudnik priloži kot dokazilo fotokopijo
rednega izpiska iz sodnega registra ali drugega registra, da je registriran za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo, da je vpisan
v poslovni register za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, ki ni starejše
od 90 dni do datuma oddaje ponudbe. Naročnik bo kot ustrezne dejavnosti upošteval:
geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje (74.201). Ponudnik priloži kot dokazilo
po Zakonu o geodetski dejavnosti (Ur. l. RS,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. 8/00 in 1/01 Skl. US) fotokopijo dovoljenja za opravljanje geodetske dejavnosti.
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Ponudnik priloži kot dokazilo fotokopijo
potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco,
ki ni starejše od 90 dni do datuma oddaje
ponudbe in podpisano izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem na
obrazcu 6.1.2.
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi;
Ponudnik priloži kot dokazilo, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov in
prispevkov fotokopijo potrdila Ministrstva za
finance, DURS, ki ni starejše od 30 dni do
datuma oddaje ponudbe.
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom;
Ponudnik priloži kot dokazilo fotokopijo
potrdila pristojnega Okrožnega sodišča-gospodarski oddelek, ki ni starejše od 90 dni
do datuma oddaje ponudbe.
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Ponudnik priloži kot dokazilo fotokopijo
potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, ki ni starejše od 90 dni do datuma
oddaje ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– fotokopijo revidirane bilance za preteklo leto (za velike in srednje družbe po
ZGD) ali fotokopijo izkaza poslovnega izida
in bilančnega dobička oziroma izgube za
preteklo leto (za male družbe podjetja in samostojne podjetnike na obr. 7,51 g) v skladu
s Pravilnikom o načinu predložitve letnih
poročil gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov posameznikov o načinu objave
letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil
(Ur. l. RS, št. 13/03, 5/04);
– fotokopijo potrdila banke s podatki o
stanju na računu v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe ter podatki
o plačilni sposobnosti v enakem obdobju;
Ponudnik mora za priznanje ekonomsko
– finančne sposobnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ponudnik ni imel blokiranega računa več kot tri dni v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe (dokazilo
6.2.1.b);
– da potrjena bilanca ponudnika ne izkazuje čiste izgube poslovnega leta za katerega so zahtevani podatki (dokazilo 6.2.1.a).
V primeru skupne ponudbe se bo štelo, da
ponudnik izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti, če ta pogoj izpolni eden izmed
partnerjev v skupni ponudbi;
– da je imel v preteklem poslovnem letu
prihodke najmanj v višini ocenjene vrednosti

javnega naročila (dokazilo 6.2.1.a in 5.13.).
V primeru skupne ponudbe se bo štelo, da
ponudnik izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti, če ta pogoj izpolnijo vsi partnerji v
skupni ponudbi kumulativno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatke o odgovornem vodji del ter podatke o drugih osebah, potrebnih za izvedbo
del predmeta pogodbe, nosilcih razpisane
naloge, strokovni sposobnosti. Za priznanje kadrovske sposobnosti mora predložiti
dokaz, da ima ponudnik v kadrovski sestavi
najmanj 3 osebe in od tega najmanj enega odgovornega geodeta in najmanj enega
geodeta s posebnim strokovnim izpitom za
izvajanje geodetskih storitev.
Ponudnik priloži kot dokazilo izpolnjen
obrazec 6.2.2.a s podatki o odgovornem
vodji del in ostalih kadrih, ki je podpisan in
potrjen z žigom ponudnika in overjene fotokopije delovnih knjižic za odgovornega vodjo del in kadre, ki so v delovnem razmerju pri
ponudniku, za kadre, ki so v pogodbenem
razmerju s ponudnikom pa predloži original
sklenjene pogodbe. Iz overjenih kopij delovnih knjižic morajo biti razvidni naslednji
podatki: ime in priimek, strokovna izobrazba
in podatki o zaposlitvi. Ponudnik predloži
za odgovornega geodeta/e fotokopijo obeh
strani izkaznice pooblaščenega inženirja ali
potrdilo/a o vpisu v register pooblaščenih
inženirjev pri pristojni poklicni zbornici, za
geodeta/e s posebnim strokovnim izpitom
za izvajanje geodetskih storitev pa fotokopijo obeh strani geodetske izkaznice.
– podatke o pogodbah v izvajanju, ki jih
je ponudnik izvedel kot izvajalec del ali partner v skupni ponudbi z navedbo naročnika,
pogodbene vrednosti, obsega pogodbenih
del, pogodbenega roka ter izjavo ponudnika, da je razpisana dela sposoben izvesti v
skladu z razpisnimi pogoji in rokom izvedbe
del.
Ponudnik priloži kot dokazilo izpolnjen
obrazec 6.2.2.b, ki je podpisan in potrjen
z žigom.
– popis istovrstnih ali podobnih del, kot
so dela, ki so predmet razpisa, ki jih je ponudnik izvedel kot izvajalec del ali partner v
skupni ponudbi v zadnjih petih letih.
Za izpolnjevanje tega pogoja mora ponudnik na izpolnjenemu obrazcu 6.2.2.c, ki
ga podpiše in potrdi z žigom, priložiti potrdila
v originalu naročnika/ov teh del (enega naročnika ali skupaj toliko potrdil naročnikov,
da izpolni pogoj iz te točke) na obrazcu
6.2.2.c.1. Za istovrstna oziroma podobna
dela iz točke 6.2.2.c se šteje izvedba odmere dolžinskih objektov, zemljiškokatastrskih
novih izmer ter upravnih in pogodbenih komasacij. Za izpolnjevanje tega pogoja mora
ponudnik z referencami (potrjen obrazec/ci
6.2.2.c.1.) naročnika/ov dokazati, da je v zadnjih petih letih izvedel istovrstna ali podobna dela in sicer najmanj 20 km dolžinskih
objektov ali najmanj 200 ha zemljiškokatastrskih novih izmer ali upravnih in pogodbenih komasacij.
Istovrstna oziroma podobna dela se izračunajo glede na razpisane dolžine po načelu 1 km je 10 ha.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000069.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 8.333,33 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 4. 2006 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 4. 2006
ob 9. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-7611/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-01, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000070.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
AC Ponikve–Hrastje: prenos lege gradbene parcele na teren in izdelava parcelacijskih načrtov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC Ponikve–Hrastje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.75.0.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Pogodbena dela obsegajo:
– izvedbo parcelacije skladno z Zakonom o evidentiranju nepremičnin, državne
meje in prostorskih enot (Ur. l. RS, št. 52/00)
ter podzakonskimi akti in Zakonom o javnih
cestah (Ur. l. RS, št. 29/97, 18/02, 92/05);
– ureditev ali obnova meje dolžinskega
objekta mora vsebovati izvedbo teh del skladno z Zakonom o evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot (Ur. l. RS,
št. 52/00) ter podzakonskimi akti;
– dolžina avtoceste 7,5 km,
– dolžina deviacij, regulacij 8,5 km,
– parcelacije 40.
Opis del:
– Zamejičenje in označba mejnih znamenj se izvede po določilih, navedenih v
izvajalski pogodbi, skladno s Tehničnimi navodili, dodatnimi navodili naročnika ali inženirja, ter skladno z zakonodajo s področja
evidentiranja nepremičnin.
– Izvajalec geodetskih del preda naročniku štiri izvode s strani geodetskega upravnega organa potrjenih elaboratov prenosa
lege gradbene parcele s pravnomočnimi
odločbami in dva izvoda posameznih elaboratov parcelacij. Elaborat za naročnika
mora vsebovati skico zamejičenja, kopijo
zapisnika o izvedenem postopku in koordinate v postopku zamejičenih točk.
Parcelacijski načrt za naročnika mora
vsebovati tudi računalniški izpis parcel, ki
odpadejo v cestno parcelo po posameznih
katastrskih občinah po kulturah in razredih.
V potrjenih odločbah za naročnika morajo biti podatki o lastništvu preverjeni na
zemljiški knjigi in ne smejo biti starejši od
30 dni.
Izvajalec je v ceno dolžan všteti tudi:
izvedbo predaje označene in zamejičene
trase izvajalcu gradbenih del po izdaji dovoljenja za gradnjo, izdelavo modificiranega
zbirnega katastrskega načrta z vrisano mejo
parcelacije, projekta za gradbeno dovoljenje
in komunalnimi vodi in napravami.
– V ceno mora biti vštet terenski ogled
zamejičene trase.
– V ceno morajo biti všteti tudi stroški
koordinacij v času izvajanja razpisanih del
in mesečna (po potrebi tedenska) poročila
o stanju odprtih vlog in zahtevkov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 100 dni 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 705.600 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz lastnih
sredstev Družbe za avtoceste v Republiki

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Sloveniji, DARS, d.d. Način plačevanja z
roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri sodišču ali drugem
pristojnem organu in ima dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev;
Ponudnik priloži kot dokazilo fotokopijo rednega izpiska iz sodnega registra ali
drugega registra, da je registriran za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo, da je
vpisan v poslovni register za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
ki ni starejše od 90 dni do datuma oddaje
ponudbe. Naročnik bo kot ustrezne dejavnosti upošteval: geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje (74.201). Ponudnik
priloži kot dokazilo po Zakonu o geodetski
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00 in 1/01 Skl.
US) fotokopijo dovoljenja za opravljanje geodetske dejavnosti.
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Ponudnik priloži kot dokazilo fotokopijo
potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco,
ki ni starejše od 90 dni do datuma oddaje
ponudbe in podpisano izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem na
obrazcu 6.1.2.
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi;
Ponudnik priloži kot dokazilo, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov in
prispevkov fotokopijo potrdila Ministrstva za
finance, DURS, ki ni starejše od 30 dni do
datuma oddaje ponudbe.
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom;
Ponudnik priloži kot dokazilo fotokopijo
potrdila pristojnega Okrožnega sodišča-gospodarski oddelek, ki ni starejše od 90 dni
do datuma oddaje ponudbe.
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Ponudnik priloži kot dokazilo fotokopijo
potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, ki ni starejše od 90 dni do datuma
oddaje ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– fotokopijo revidirane bilance za preteklo leto (za velike in srednje družbe po

ZGD) ali fotokopijo izkaza poslovnega izida
in bilančnega dobička oziroma izgube za
preteklo leto (za male družbe podjetja in samostojne podjetnike na obr. 7,51 g) v skladu
s Pravilnikom o načinu predložitve letnih
poročil gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov posameznikov o načinu objave
letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil
(Ur. l. RS, št. 13/03, 5/04);
– fotokopijo potrdila banke s podatki o
stanju na računu v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe ter podatki
o plačilni sposobnosti v enakem obdobju.
Ponudnik mora za priznanje ekonomsko
– finančne sposobnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ponudnik ni imel blokiranega računa več kot tri dni v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe (dokazilo
6.2.1.b);
– da potrjena bilanca ponudnika ne izkazuje čiste izgube poslovnega leta za katerega so zahtevani podatki (dokazilo 6.2.1.a).
V primeru skupne ponudbe se bo štelo, da
ponudnik izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti, če ta pogoj izpolni eden izmed
partnerjev v skupni ponudbi;
– da je imel v preteklem poslovnem letu
prihodke najmanj v višini ocenjene vrednosti
javnega naročila (dokazilo 6.2.1.a in 5.13.).
V primeru skupne ponudbe se bo štelo, da
ponudnik izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti, če ta pogoj izpolnijo vsi partnerji v
skupni ponudbi kumulativno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatke o odgovornem vodji del ter podatke o drugih osebah, potrebnih za izvedbo
del predmeta pogodbe, nosilcih razpisane
naloge, strokovni sposobnosti. Za priznanje kadrovske sposobnosti mora predložiti
dokaz, da ima ponudnik v kadrovski sestavi
najmanj 3 osebe in od tega najmanj enega odgovornega geodeta in najmanj enega
geodeta s posebnim strokovnim izpitom za
izvajanje geodetskih storitev.
Ponudnik priloži kot dokazilo izpolnjen
obrazec 6.2.2.a s podatki o odgovornem
vodji del in ostalih kadrih, ki je podpisan in
potrjen z žigom ponudnika in overjene fotokopije delovnih knjižic za odgovornega vodjo del in kadre, ki so v delovnem razmerju pri
ponudniku, za kadre, ki so v pogodbenem
razmerju s ponudnikom pa predloži original
sklenjene pogodbe. Iz overjenih kopij delovnih knjižic morajo biti razvidni naslednji
podatki: ime in priimek, strokovna izobrazba
in podatki o zaposlitvi. Ponudnik predloži
za odgovornega geodeta/e fotokopijo obeh
strani izkaznice pooblaščenega inženirja ali
potrdilo/a o vpisu v register pooblaščenih
inženirjev pri pristojni poklicni zbornici, za
geodeta/e s posebnim strokovnim izpitom
za izvajanje geodetskih storitev pa fotokopijo obeh strani geodetske izkaznice.
– podatke o pogodbah v izvajanju, ki jih
je ponudnik izvedel kot izvajalec del ali partner v skupni ponudbi z navedbo naročnika,
pogodbene vrednosti, obsega pogodbenih
del, pogodbenega roka ter izjavo ponudnika, da je razpisana dela sposoben izvesti v
skladu z razpisnimi pogoji in rokom izvedbe
del.
Ponudnik priloži kot dokazilo izpolnjen
obrazec 6.2.2.b, ki je podpisan in potrjen
z žigom.
– popis istovrstnih ali podobnih del, kot
so dela, ki so predmet razpisa, ki jih je po-
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nudnik izvedel kot izvajalec del ali partner v
skupni ponudbi v zadnjih petih letih.
Za izpolnjevanje tega pogoja mora ponudnik na izpolnjenemu obrazcu 6.2.2.c, ki
ga podpiše in potrdi z žigom, priložiti potrdila
v originalu naročnika/ov teh del (enega naročnika ali skupaj toliko potrdil naročnikov,
da izpolni pogoj iz te točke) na obrazcu
6.2.2.c.1. Za istovrstna oziroma podobna
dela iz točke 6.2.2.c se šteje izvedba odmere dolžinskih objektov, zemljiškokatastrskih
novih izmer ter upravnih in pogodbenih komasacij. Za izpolnjevanje tega pogoja mora
ponudnik z referencami (potrjen obrazec/ci
6.2.2.c.1.) naročnika/ov dokazati, da je v zadnjih petih letih izvedel istovrstna ali podobna dela in sicer najmanj 20 km dolžinskih
objektov ali najmanj 200 ha zemljiškokatastrskih novih izmer ali upravnih in pogodbenih komasacij.
Istovrstna oziroma podobna dela se izračunajo glede na razpisane dolžine po načelu 1 km je 10 ha.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000070.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 8.333,33 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 4. 2006 do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 4. 2006
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 4305-12/2006
Ob-7614/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet
RS, kontaktna oseba: Lidia Jurše, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234-14-36, faks 02/234-14-52, elektronska pošta: lidia.jurse@azp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova železniške proge Grosuplje–Kočevje, izdelava projekta za razpis (PZR)
in projekta za izvedbo (PZI).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Republika Slovenija, železniška proga Grosuplje–Kočevje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
železniške proge Grosuplje–Kočevje, izdelava projekta za razpis (PZR) in projekta za
izvedbo (PZI).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: za 1. fazo čas izvedbe 6 mesecev,
za 2. in 3. fazo čas izvedbe 12 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovanje odgovornosti za škodo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: proračun
2006-2007.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: prvi, drugi, četrti in peti odstavek 42. člena ZJN-1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Pogoji:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– povprečni letni prihodek v zadnjih dveh
letih (2003, 2004) je bil najmanj 0,5-kratnik
ponudbene vrednosti ene faze tistega dela
naročila (skupaj z DDV), ki ga bo izvajal.
Dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON 1 in 2 ali BON 1/P,
podatke iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2004 (fotokopija ali
izvlečki iz bilance za leto 2004) ter potrdila
o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih
ima odprte transakcijske račune,
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo podatke iz bilanc
uspeha in stanja za leta 2003 (potrjene s strani
pristojne izpostave DURS) in 2004 (fotokopija
iz davčne napovedi) ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem
ponudb ter morebitnih blokadah le-tega,
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih 2 poslovnih letih in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogoja.
Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
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Kolikor bo ponudnik za zagotovitev finančnih tokov za potrebe tega javnega naročila najel kreditna sredstva, mora predložiti izjavo banke, da je pripravljena kreditirati
ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Pogoji:
– izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj enega
PIZ-a kot izvajalec ali podizvajalec ali druge enakovredne projektne dokumentacije s
področja javne železniške infrastrukture, v
zadnjih 5 letih,
– zagotoviti ustrezne strokovnjake, ki
izpolnjujejo pogoje določene v Zakonu o
graditvi objektov in so potrebni za izvedbo
javnega naročila vendar najmanj:
– 2 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo
s področja projektiranja zgornjega ustroja,
– 1 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo
in izkušnjami pri projektiranju relejnih SV in
TK naprav,
– 1 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo
s področja geologije.
Dokazila:
– seznam referenc ponudnika oziroma
izvajalcev v skupnem nastopu (Joint Venture) s področja javne železniške infrastrukture v zadnjih treh letih in referenčne izjave
naročnikov, seznam referenc podizvajalcev
s področja javne železniške infrastrukture
v zadnjih treh letih, kolikor jih ponudnik v
ponudbi navaja in referenčne izjave naročnikov,
– spisek strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe ter navedba njihovih referenc s področja predmeta javnega
naročila.
III.3) Pogoji, ki so specifični za javna naročila storitev: poznavanje metodologije za
izdelavo projektne dokumentacije s področja železniške infrastrukture v Sloveniji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o varnosti v železniškem
prometu, Zakon o železniškem prometu,
Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju
prostora.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. rok izvedbe.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 4. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TTR Javna agencija za železniški promet RS
01100-6000002642 UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 4. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4. 2006
ob 10.30; Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Javna agencija za železniški promet RS
Št. 025821
Ob-7637/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, SI-1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Miha Jeras, tel.
+386/1/58-08-332, e-pošta: mjeras@voka.si, faks +386/1/58-08-407.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kon
taktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) pod
ročja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: odstranjevanje in predelava posušenega blata iz Centralne čistilne naprave
Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 16.
Glavni kraj izvedbe: Centralna čistilna
naprava Ljubljana, Cesta v prod 100, Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
odstranjevanje in predelava posušenega
blata iz Centralne čistilne naprave Ljubljana.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90.12.23.30-0.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ca.
9000 ton odpadka s klasifikacijsko številko
190805 na leto.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila je 30 dni od dneva
izstavitve računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: registracija podjetja, ki mora izkazovati, da je
podjetje registrirano za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
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III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
potrdilo o vpisu v seznam posrednikov ali
predelovalcev pri ravnanju z odpadki pod
klasifikacijsko številko 190805, ki ga vodi
Agencija Republike Slovenije za okolje pri
Ministrstvu za okolje in prostor oziroma enakovredno potrdilo izdano s strani ustreznih
organov, kot je običajno v matični državi za
tuje pravne osebe.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
Če je, navedite sklic na ustrezen zakon
ali druge predpise: ponudnik mora biti vpisan v seznam posrednikov ali predelovalcev
pri ravnanju z odpadki, ki ga vodi Agencija
Republike Slovenije za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor, oziroma enakovreden seznam v matični državi za tuje pravne
osebe.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
spodaj navedena merila:
Merila

1. ponudbena cena
2. reference
3. rok izvedbe
4. certifikati kakovosti

Ponderiranje

85%
5%
5%
5%

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 6 odp/06.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
25. 4. 2006 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Če se, navedite ceno: 10.000 SIT.
Način plačila: na blagajni na sedežu podjetja ali nakazilo na TRR: 06000-0000112043
pri Banki Celje d.d.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 4. 2006 do 13.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 4.
2006 ob 8. uri; Vodovodna c. 90, Ljub
ljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov morajo
imeti pooblastila podjetja.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska c. 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks 01/234-28-40.

VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite postopek o skrajnem(-ih) roku(ih) za vložitev ponudb: 10 dni od prejema
obvestila o izidu javnega razpisa.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska c.
54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obevstila:
13. 3. 2006.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o.
Ob-7638/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
7II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadzor nad javno finančnimi prihodki
– letno povračilo za uporabo cest.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: hitre, glavne in regionalne
ceste v Republiki Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 365 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug posto-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih treh predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zagotovljeno mora biti ustrezno vodilno
osebje za izvedbo naročila (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 5.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,

sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 4. 2006 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 4. 2006
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 16,748.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-7639/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Prodnik
d.o.o., kontaktna oseba: Matej Kovačič,
vodja sektorja Javna higiena, Savska cesta 34, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/729-54-40, faks 01/729-54-50, internetni
naslov: http//www.jkp-prodnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 03/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
posredovanje delovne sile za izvajanje
del na odvozu komunalnih odpadkov in
pomožna dela pri vzdrževanju vodovoda
in kanalizacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Domžale.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona to dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s

Št.

28 / 17. 3. 2006 /

Stran

1999

podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da v preteklih treh letih pred oddajo
ponudbe njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek
katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež,
– da je ponudnik ekonomsko-finančno
sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena vrednost,
2. usposobljenost,
3. dodatne zahteve.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 03/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 4. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 15.000 SIT z
vključenim DDV poravnati na transakcijski
račun družbe št. 18300-0012119440, odprt
pri Banki Domžale d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 4. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 7. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 4. 2006
ob 10. uri. sedež družbe, sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 3. 2006.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Ob-7641/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Veronika Korošec,
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/30-77-430, elektronska pošta: veronika.korosec@zzzs.si, internetni naslov:
www.zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Veronika
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Korošec, Miklošičeva 24, pritličje, vložišče,
soba št. 51, 1507 Ljubljana, Slovenija.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Veronika Korošec, Miklošičeva
24, pritličje, vložišče, soba št. 51, 1507 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Opis: nakup blaga in storitev, potrebnih za izdajanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja (grafična priprava in
izdelava EU-KZZ in spremnih tiskanih gradiv
ter personalizacija in priprava za distribucijo
EU-KZZ.).
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: direkcija-003/06-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: predmet javnega naročila je grafična
priprava in izdelava evropske kartice
zdravstvenega zavarovanja in spremnih
tiskanih gradiv ter personalizacija in priprava za distribucijo evropske kartice
zdravstvenega zavarovanja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico izvesti postopek s pogajanji, kolikor bodo izpolnjeni
pogoji v skladu z določbo 20. člena ZJN-1 ali
v skladu z določbo 97. člena ZJN-1.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
(a) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT,
(b) izjava ponudnika o predložitvi podaljšane bančne garancije za resnost ponudbe,
(c) izjava banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti,
(d) bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
(e) izjava banke o izdaji bančne garancije
za odpravo napak v garancijskem roku in
(f) bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
(a) da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, katere predmet je javno naročilo;
(b) da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
(c) da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
(d) da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek;
(c) da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež oziroma da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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(a) izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila;
(b) potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
(c) izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku;
(d) izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
(e) potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež oziroma da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Potrdilo o ekonomski sposobnosti ponudnika:
(a) ponudnik pravna oseba obrazec
BON-1/P oziroma obrazec BON-1/SP s podatki in kazalniki za leto 2004, ki ga izda
AJPES;
(b) poročilo pooblaščenega revizorja po
6. členu Odredbe o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov, ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je do datuma revizorjevega poročila, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
(a) žigosana in s strani odgovorne osebe
ponudnika podpisana izjava ponudnika o
tehničnih in kadrovskih zmogljivostih.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: direkcija-003/06-S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 5. 2006.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko potencialni ponudniki dvignejo v vložišču naročnika, Miklošičeva 24,
Ljubljana, soba 51, pritličje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 9. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s
strani odgovorne osebe ponudnika.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 5. 2006
ob 12. uri, na sedežu naročnika, Miklošičeva
24, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 3. 2006.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 16/06
Ob-7707/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj, kontaktna oseba: Danilo Čeh,
Slovenski trg 6, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/748-02-61, faks 02/748-02-60, elektronska pošta: danilo@bistra.si, internetni naslov: www.bistra.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 07.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-001/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba zagotavljanja računalniškega preverjanja znanja brezposelnih iz sklopa a
in sklopa b oseb (ecdl certificiranje).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: UE Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 1. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 17. 4. 2008.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 4. 2006, do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 18. 4. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 2 meseca od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 4. 2006
ob 12. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; v okviru predpristopnega programa Phare Nacionalni program »Izboljšanje
računalniške pismenosti brezposelnih« SI
0309.02.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 3. 2006.
Znanstvenoraziskovalno središče Bistra
Ptuj
Ob-7712/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, kontaktna oseba: Dušan
Gorenčič, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-05-59, faks
01/471-05-03, elektronska pošta: dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si, internetni naslov: http://www.stanovanjskiskladrs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: mag. Uroš Škufca, Trg
OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1-S/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oddaja storitev za inženiring v pripravi in
izvedbi pri gradnji stanovanjske soseske
Novi Dragomelj 1 ter izvedba gradbenega
nadzora po ZGO-1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: soseska Novi Dragomelj 1.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.26.20.00-3; pomožni predmet, glavni besednjak: 74.23.10.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: oddaja
storitev za inženiring v pripravi in izvedbi
pri gradnji stanovanjske soseske Novi Dragomelj 1 ter izvedba gradbenega nadzora
po ZGO-1.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje

zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. kratkoročni koeficient (stopnja pokritja kratkoročnih obveznosti) v zadnjih dveh
letih (2004 in 2005) ni bil manjši od 0,8. V
primeru manjšega koeficienta mora biti izkazan preliv kratkoročnih virov v dolgoročne;
v primeru partnerskih ponudb mora vsak od
partnerjev izpolnjevati zahtevan pogoj;
5. ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti;
6. ponudnik je v zadnjih 5 letih izvedel
vsaj 3 naročila s področja izvajanja storitev
inženiringa v izvedbi ali strokovno nadzorstvo po ZGO-1-UPB1 v stanovanjski gradnji
za objekte z več kot tridesetimi stanovanji,
in sicer vsaj eno referenco iz inženiringa in
vsaj eno iz gradbenega nadzora;
7. ponudnik mora zagotoviti delovno
skupino najmanj 3 članov nadzornikov, če
je odgovorni nadzornik obenem tudi odgovorni nadzornik posameznih del, sicer pa
ekipo 4 članov nadzornikov, ki bo sposobna
izvesti oddane storitve v celoti in izpolnjuje najmanj naslednje kadrovske pogoje:a)
ponudnik mora imeti sklenjeno redno delavno razmerje ali pogodbeno razmerje z
vodjo delovne skupine, ki mora izpolnjevati
naslednje kriterije: – univ. dipl. inž. grad.
– 8 let delovnih izkušenj v stanovanjski
gradnji – najmanj 3 (osebne) reference za
področje stanovanjske gradnje: strokovno
nadzorstvo, inženiring storitve, izvedeniška
mnenja, – članstvo v IZS oziroma strokovni
izpit) delovno skupino sestavlja najmanj: – 1
dipl. inž. grad. (inž. grad.), strokovni izpit – 1
dipl. inž. stroj. (inž. stroj.), strokovni izpit – 1
dipl. inž. el. (inž. el.), strokovni izpit – vsak
član delovne skupine mora imeni najmanj 3
leta delovnih izkušenj v stanovanjski gradnji
(vsaj 8 let delovnih izkušenj);
8. ponudnik mora navesti seznam vseh
morebitnih podizvajalcev in pri vsakem
opredeliti delež udeležbe v razmerju do vrednosti celotnega javnega naročila. Ponudnik
lahko izvaja dela le s podizvajalci, ki so navedeni v ponudbi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence; če ponudnik takega dovoljenja ne bo predložil bo naročnik štel,
da ga za opravljanje dejavnosti ne potrebuje, ter da s podpisom ponudbe izjavlja da
izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje
dejavnosti;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. obrazec A-4, točka 1.3. V primeru da
je koeficient nižji od zahtevanega mora ponudnik predložiti verodostojne listine zamenjave kratkoročnih virov z dolgoročnimi;
5. obrazec BON ali dokazila vseh bank,
kjer ima odprte račune. Iz listin(-e) mora biti
razvidno, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih
pred izpolnitvijo obrazca ni imel blokiranih
poslovnih računov in na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih
obveznosti. Obrazec(-ci) mora(-jo) biti aktualen(-ni) (izkazovati morajo stanje tekočega
ali preteklega meseca).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. obrazec A-4, točka 1.6, kar ponudnik
dokazuje s potrjenimi referenčnimi potrdili
naročnikov;
7. obrazec A-4, točka 1.4 in obrazec A-11
Kapacitete, potrdilo IZS za kadre, za katere
je to potrebno;
8. obrazec A-11 Kapacitete, točka 6.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, ZGO.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-1-S/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 9. 4. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na http//:
www.praetor.si.
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 sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 4. 2006
ob 11. uri; Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 3. 2006.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 420-1/2006
Ob-7721/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Luče, kontaktna oseba: David
Špeh, Luče 106, 3334 Luče, Slovenija, tel.
03/839-35-50, faks 03/839-35-51, elektronska pošta: obcina@luce.si, internetni naslov: www.luce.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje šolskih prevozov v Občini Luče
v šolskih letih 2006/2007, 2007/2008 in
2008/2009 za potrebe Osnovne šole Blaža Arniča Luče.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Luče za
potrebe Osnovne šole Blaža Arniča Luče.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60.11.31.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 01.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60.11.31.00-4.
2) Kratek opis: izvajanje šolskih prevozov v Občini Luče v šolskih letih 2006/2007,
2007/2008 in 2008/2009 za potrebe Osnovne šole Blaža Arniča Luče.
3) Obseg ali količina: 1. sklop: avtobusni prevoz za relacije: Raduha – OŠ Blaža
Arniča Luče in povratna relacija, z vsemi
vmesnimi postajami na tej relaciji (razdalja v
eno smer 18,2 km, število otrok, ki se vozi je
28); Podvolovljek – OŠ Blaža Arniča Luče in
povratna relacija, z vsemi vmesnimi postajami na tej relaciji (razdalja v eno smer 9 km,
število otrok, ki se vozi je 31).
Sklop št.: 02.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60.11.31.00-4.
2) Kratek opis: izvajanje šolskih prevozov v Občini Luče v šolskih letih 2006/2007,
2007/2008 in 2008/2009 za potrebe Osnovne šole Blaža Arniča Luče.
3) Obseg ali količina: 2. sklop: prevoz s
kombijem za relacije: Strmec – OŠ Blaža
Arniča Luče in povratna relacija, z vsemi
vmesnimi postajami na tej relaciji (razdalja
v eno smer 19 km, število otrok, ki se vozi
je 7); Raduha II – OŠ Blaža Arniča Luče
in povratna relacija, z vsemi vmesnimi postajami na tej relaciji (razdalja v eno smer
3,4 km, število otrok, ki se vozi je 4); Konjski vrh – OŠ Blaža Arniča Luče in povratna
relacija, z vsemi vmesnimi postajami na tej
relaciji (razdalja v eno smer 14,5 km, število
otrok, ki se vozi je 6); Krnica – OŠ Blaža
Arniča Luče in povratna relacija, z vsemi
vmesnimi postajami na tej relaciji (razdalja
v eno smer 8,5 km, število otrok, ki se vozi
je 7); OŠ Blaža Arniča Luče – Podvolovljek,
z vsemi vmesnimi postajami na tej relaciji
(razdalja v eno smer 9,6 km, število otrok,
ki se vozi je 8).
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: avtobusni prevoz za relacije:
Raduha – OŠ Blaža Arniča Luče in povratna relacija, z vsemi vmesnimi postajami
na tej relaciji (razdalja v eno smer 18,2 km,
število otrok, ki se vozi je 28); Podvolovljek
– OŠ Blaža Arniča Luče in povratna relacija,
z vsemi vmesnimi postajami na tej relaciji
(razdalja v eno smer 9 km, število otrok, ki
se vozi je 31);
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2. sklop: prevoz s kombijem za relacije:
Strmec – OŠ Blaža Arniča Luče in povratna
relacija, z vsemi vmesnimi postajami na tej
relaciji (razdalja v eno smer 19 km, število
otrok, ki se vozi je 7); Raduha II – OŠ Blaža
Arniča Luče in povratna relacija, z vsemi
vmesnimi postajami na tej relaciji (razdalja
v eno smer 3,4 km, število otrok, ki se vozi
je 4); Konjski vrh – OŠ Blaža Arniča Luče in
povratna relacija, z vsemi vmesnimi postajami na tej relaciji (razdalja v eno smer 14,5
km, število otrok, ki se vozi je 6); Krnica
– OŠ Blaža Arniča Luče in povratna relacija,
z vsemi vmesnimi postajami na tej relaciji
(razdalja v eno smer 8,5 km, število otrok,
ki se vozi je 7); OŠ Blaža Arniča Luče–Podvolovljek, z vsemi vmesnimi postajami na tej
relaciji (razdalja v eno smer 9,6 km, število
otrok, ki se vozi je 8).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 31. 8.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica z menično izjavo v višini 300.000 SIT,
z oznako brez protesta in veljavnost do
15. septembra 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo opravljeno storitev plačeval mesečno, in
sicer najmanj v roku 30 dni od dneva uradno
prejetega računa oziroma glede na ponudbo
izbranega izvajalca.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: poleg splošnih pogojev po 42.
in 42.a členu Zakona o javnih naročilih, morajo ponudniki izpolnjevati pogoje v skladu
z Zakonom o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnikom o licencah v cestnem prometu
in Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki, s katerimi se vozijo
skupine otrok.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z 42. členom ZJN-1-UPB1dokazila in način predložitve so navedena v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z
42. členom ZJN-1-UPB1- dokazila in način
predložitve so navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z 42. členom ZJN-1UPB1 – dokazila in način predložitve so navedena v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o prevozih
v cestnem prometu, Pravilnik o licencah v
cestnem prometu in Pravilnik o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki, s
katerimi se vozijo skupine otrok.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. stalen popust,
3. rok plačila,
4. strokovna priporočila,
5. dodatne ugodnosti.

V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 5. 2006, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
razpisne dokumentacije na transakcijski račun Občine Luče 01267-0100019123, sklic
na št. 120904 po modelu 00, je potrebno
predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 2006 do 14. ure,
Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno; pooblaščeni predstavniki ponudnikov se
morajo izkazati s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 5. 2006
ob 16. uri, Občina Luče, Luče 106, 3334
Luče.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Občina Luče
Št. 155/06
Ob-7805/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, kontaktna oseba: Irena Lozič, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-59-00, faks 01/369-59-01, elektronska pošta: Irena.lozic@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/mk.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: mag. Uroš Škufca, Trg
OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-MK-25/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbor izvajalca storitev svetovalnega
inženiringa in strokovnega nadzora pri
obnovi in dozidavi SNG Opera in balet
Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež ponudnika in lokacija dejanskega izvajanja svetovalnega
inženiringa in strokovnega nadzora pri obnovi in dozidavi.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.23.10.00-7; dodatni predmeti, glavni besednjak: 74.26.20.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: storitve svetovalnega inženiringa in strokovnega
nadzora pri obnovi in dozidavi SNG Opera
in balet Ljubljana.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. kratkoročni koeficient (stopnja pokritja kratkoročnih obveznosti) v zadnjih dveh
letih (2004 in 2005) ni bil manjši od 0,8. V
primeru manjšega koeficienta mora biti izkazan preliv kratkoročnih virov v dolgoročne;
v primeru partnerskih ponudb mora vsak od
partnerjev izpolnjevati zahtevan pogoj;
5. ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti;
6. ponudnik mora izkazati minimalno eno
referenco izvedbe storitev strokovnega nadzora objekta v skladu z Uredbo o uvedbi in
uporabi enotne kvalifikacije vrst objektov in
določitvi objektov državnega pomena (Ur. l.
RS, št. 33/03), in sicer: 12 Nestanovanjske
stavbe, 1261 stavbe splošnega družbenega
pomena, pri čemer je investicijska vrednost
podane reference najmanj 2.500 mio SIT v
zadnjih petih letih;
7. ponudnik mora navesti ekipo minimalno 7 članov nadzornikov, če je odgovorni
nadzornik obenem tudi odgovorni nadzornik
posameznih del, sicer pa ekipo 8 članov
nadzornikov, ponudnik mora imeti sklenjeno
redno delavno razmerje z:
– odgovornim nadzornikom (obenem je
lahko tudi eden od spodaj navedenih odgovornih nadzornikov za posamezna dela),
– odgovornim nadzornikom gradbenih in
obrtniških del,
– odgovornim nadzornikom strojno inštalacijskih del,
– odgovornim nadzornikom elektro inštalacijskih del.
Ponudnik mora imeti sklenjeno pogodbeno razmerje z:
– odgovornim nadzornikom gradbenih in
obrtniških del,
– odgovornim nadzornikom strojno inštalacijskih del,
– odgovornim nadzornikom elektro inštalacijskih del,
– odgovornim nadzornikom za geomehanski nadzor,
– koordinatorjem za varnost in zdravje
pri delu.
Odgovorni nadzornik sme biti posameznik, ki je pri pristojni poklicni zbornici vpisan v ustrezen imenik in ima po končanem
študiju za pridobitev univerzitetne izobrazbe

najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju
projektantskih storitev, če je nastopal kot odgovorni projektant načrta za zahtevni objekt,
·ali posameznik, ki ima pridobljeno univerzitetno izobrazbo gradbene ali druge podobne
tehnične smeri z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni
poklicni zbornici in z najmanj 5 let delovnih
izkušenj pri gradnjah, pri tej zbornici pa je
tudi vpisan v ustrezni imenik·ali posameznik,
ki ima pridobljeno visoko strokovno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične
stroke z opravljenim strokovnim izpitom za
odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni
zbornici in z najmanj 7 let delovnih izkušenj pri gradnjah, pri tej zbornici pa je tudi
vpisan v ustrezni imenik·ali posameznik, ki
ima pridobljeno višjo strokovno izobrazbo
gradbene ali druge podobne tehnične stroke
z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj 10 let delovnih izkušenj pri
gradnjah, pri tej zbornici pa je tudi vpisan v
ustrezni imenik.
Odgovorni nadzornik posameznih del
sme biti·posameznik, ki ima pridobljeno višjo strokovno izobrazbo z opravljenim strokovnim izpitom in najmanj 2 leti delovnih
izkušenj ·tehnik z opravljenim strokovnim
izpitom in najmanj 3 leti delovnih izkušenj
·lahko pa tudi oseba z opravljenim delovodskim ali mojstrskim izpitom s področja
izvajanja del pri gradnjah in najmanj 5 leti
delovnih izkušenj pri gradnjah.
Nadzornik za geomehanski nadzor sme
biti ·posameznik, ki je pri pristojni poklicni
zbornici vpisan v ustrezen imenik in ima po
končanem študiju za pridobitev univerzitetne izobrazbe najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju projektantskih storitev,
če nastopa kot odgovorni projektant ·ali
posameznik, ki ima pridobljeno univerzitetno izobrazbo gradbene ali druge podobne
tehnične smeri z opravljenim strokovnim izpitom pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj 5 let delovnih izkušenj pri gradnjah,
pri tej zbornici pa je tudi vpisan v ustrezni
imenik·ali posameznik, ki ima pridobljeno
visoko strokovno izobrazbo gradbene ali
druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom pri pristojni poklicni
zbornici in z najmanj 7 let delovnih izkušenj pri gradnjah, pri tej zbornici pa je tudi
vpisan v ustrezen imenik ·ali posameznik,
ki ima pridobljeno višjo strokovno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične
stroke z opravljenim strokovnim izpitom pri
pristojni poklicni zbornici in z najmanj 10 let
delovnih izkušenj pri gradnjah, pri tej zbornici pa je tudi vpisan v ustrezni imenik.
Koordinator za varnost in zdravje pri delu
sme biti ·posameznik, ki ima pridobljeno
najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične
smeri, strokovni izpit določen z zakonom,
ki ureja graditev objektov ali strokovni izpit določen z zakonom, ki ureja varnost in
zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje
po programu za koordinatorje za varnost in
zdravje pri delu in z najmanj 3 leta delovnih
izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del;
8. ponudnik mora navesti seznam vseh
morebitnih podizvajalcev in pri vsakem
opredeliti delež udeležbe v razmerju do vrednosti celotnega javnega naročila. Ponudnik
lahko izvaja dela le s podizvajalci, ki so navedeni v ponudbi;
9. ponudnik poda izjavo v skladu s 34.
členom ZGO-1, da se ne bo prijavil na
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razpis za izvedbo del pri obnovi in dozidavi SNG Opera in balet Ljubljana (tudi
kot solastnik oziroma v kakršni koli drugi
medsebojni poslovni povezavi z bodočim
ponudnikom – izvajalcem), da ne bo nastopal kot izvajalec gradbenih, zaključnih
oziroma obrtniških, montažnih in drugih del
ali kot dobavitelj gradbenih proizvodov, naprav in opreme.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence; če ponudnik takega dovoljenja ne bo predložil bo naročnik štel,
da ga za opravljanje dejavnosti ne potrebuje, ter da s podpisom ponudbe izjavlja da
izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje
dejavnosti;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. obrazec A-4, točka 1.3. V primeru, da
je koeficient nižji od zahtevanega, mora ponudnik predložiti verodostojne listine zamenjave kratkoročnih virov z dolgoročnimi;
5. obrazec BON ali dokazila vseh bank,
kjer ima odprte račune. Iz listin(-e) mora biti
razvidno, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih
pred izpolnitvijo obrazca ni imel blokiranih
poslovnih računov in na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih
obveznosti. Obrazec(-ci) mora(-jo) biti aktualen(-ni) (izkazovati morajo stanje tekočega
ali preteklega meseca).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. obrazec A-4, točka 1.6 in obrazec izjave ponudnika in naročnika – reference, ki jo
potrdi naročniki predmetne reference;
7. obrazec A-4, točka 1.4 Kadri in obrazec A-11;
8. razvidno iz obrazca A-11 Kapacitete;
9. lastna izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, ZGO.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-MK-25/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 4. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na
http://www.praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 4. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 4. 2006
ob 10.30; Republika Slovenija, Ministrstvo
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Ministrstvo za kulturo

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 7/11834/2006

Ob-7575/06

Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik Elektro Celje, d.d. v postopku
javnega razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku, za vrsto storitev: elektromontažna dela na NN vodih in napravah,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 4 z dne
13. 1. 2006, Ob-37871/05, v skladu s 77.
členom ZJN-1, zaključuje postopek javnega
razpisa za oddajo naročila brez izbire najugodnejšega ponudnika in naročila ne odda.
Elektro Celje,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Celje
Št. 509/06

Ob-7580/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila št. JN 06/06: »Dobava nizkonapetostnih (n.n.) samonosnih energetskih kablov
(SKS) in opornic za podporne izolatorje«,
objavljenem v Uradnih listih RS, št. 15-17 z
dne 17. 2. 2006, Ob-3826/06, 19-20 z dne
24. 2. 2006, Ob-4942/06 (popravek objave) in 26 z dne 10. 3. 2006, Ob-6787/06
(popravek objave), se spremeni naslednja
točka:
III.2.1.4) Drugi podatki:
– dokazilo/-a (pozitivno referenčno/-a
potrdilo/-a) o že izvedenih dobavah blaga
kupcem in Evropski uniji 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 objavah v Uradnih listih RS, št. 15-17
z dne 17. 2. 2006, Ob-3836/06, 19-20 z dne
24. 2. 2006, Ob-4942/06 (popravek objave)
in 26 z dne 10. 3. 2006, Ob-6787/06 (popravek objave), ostanejo še naprej v veljavi.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Elektro Ljubljana,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Ljubljana
Ob-7195/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktni osebi:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Mateja Podlesnik – za splošni del, Arpad
Gaal – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktni osebi: vsak delovni dan med 7.30
in 9.30, Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128
– splošni del, Arpad Gaal, tel. 02/22-00-750
– tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00 107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: danijela.homec@elektromaribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
samonosilni kabelski snop z nosilnim
(nevtralnim) vodnikom 3x70+70 0,6/1 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišča in objekti.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 63,000.000
SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Registracija podjetja pri ustreznem organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s

podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 98 točk,
2. rok plačila – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 4. 2006 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: min. 70 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 4. 2006
ob 9. uri, Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel:
02/22-00-128 – za splošni del Arpad Gaal,
tel. 02/22-00-750 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 3. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-7450/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023,
elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktni osebi: Miro Rogina – tehnični del in
Danica Mirnik – splošni del, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktni
osebi: Sonja Marinček, soba 411/IV in Polonca Matko, soba 411/IV, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-477,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sonja.marincek@elektro-celje.si,
polonca.matko@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo in Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 9/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
računalniška oprema po sklopih:
1. sklop: osebni namizni računalniki – 70
kom,
2. sklop: prenosni računalniki – 15 kom,
3. sklop: monitorji:
3.1. monitorji LCD 19« – 60 kom,
3.2. LCD projector – 1 kom,
4. sklop: tiskalniki:
4.1. laserski tiskalnik A4 – 10 kom,
4.2. laserski tiskalnik A4, mrežni – 10
kom,
4.3. laserski multifunkcijski tiskalnik A4
– 5 kom,
4.4. tiskalnik Ink.Jet A1 – 1 kom,
4.5. tisklanik Ink.Jet A0 – 1 kom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 1 leto po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, garancijski pogoji, plačilni
pogoji.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 4. 2006 v pisni
obliki.
Cena: 10.000 SIT (DDV je vštet).
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti

ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago 9/06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 4. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4.
2006 ob 11. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Miro Rogina,
univ. dipl. inž. el., tel. 03/42-01-102, GSM
031/640-443 za tehnični del in Danica Mirnik, tel. 03/42-01-473.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-7624/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del in Arpad
Gaal – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan med 7.30 in
9.30; Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128 –
splošni del in Arpad Gaal, tel. 02/22-00-750
– tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00 107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: danijela.homec@elektromaribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
samonosilni kabelski snop z nosilnim
(nevtralnim) vodnikom 3x35+70 0,6/1 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišča in objekti.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 20,000.000
SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 98 točk,
2. rok plačila – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 4. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: min. 70 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 4. 2006
ob 11. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – za splošni del in Arpad Gaal,
tel. 02/22-00-750 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 3. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Ob-7367/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Gorenjska, d.d.,
Ul. Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Vesna
Kranjc, univ. dipl. prav.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3/a, 4000 Kranj, soba št. 109.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a,
4000 Kranj, soba št. 109.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/OmP-I.F-02/2006-ident
204814.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
podelitev usposobljenosti za izvajanje
vzdrževalnih in gradbeno-obrtniških del
na objektih Elektro Gorenjska, d.d., za
obdobje treh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: celotno območje Elektro
Gorenjska, d.d. s počitniškimi objekti izven
območja Elektro Gorenjska, d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. območje Zg. Gorenjske obsega: KN
Jesenice, KN Bled in KN Bohinj,
2. območje Sp. Gorenjske obsega: KN
Škofja Loka, KN Železniki, KN Cerklje in
KN Tržič,
3. območje Kranja in okolice, ki obsega: KN Kranj, okolico Kranja in počitniške
objekte na območjih izven Elektro Gorenjska, d.d.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: usposobljenost se bo kandidatom
podelila do 30. 6. 2009.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila je 30 dni od izstavitve
računa.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da se na razpis prijavi skupina ponudnikov, so le-ti dolžni določiti
»nosilca ponudbe« v odnosu do naročnika.
Ne glede na to, pa ponudniku odgovarjajo
neomejeno solidarno.
II.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izjavo kandidata o seznanjenosti in soglasju z razpisno dokumentacijo,
– potrdilo o registraciji pri pristojnem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo okrožnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku,
– potrdilo iz kazenske evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokument kandidatovega poslovanja,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– boniteta kandidata in zagotavljanje plačilne sposobnosti (BON-1/P ali BON-1/SP).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava kandidata o izpolnjevanju tehničnih pogojev,
– izjava kandidata – seznam referenc
(50% ocenjene vrednosti za posamezen
sklop),
– izjava kandidata:
– o plačilnem roku,
– o roku izvedbe del,
– o odzivnem času,
– o roku veljavnosti ponudbe,
– o garancijski dobi,
– izjava kandidata – seznam podizvajalcev.
III.2.1.4) Kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila: izjava kandidata o izpolnjevanju kadrovskih pogojev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: kandidat mora za
podelitev usposobljenosti izpolnjevati vse v
razpisni dokumentaciji opredeljene pogoje
in zahteve.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: JN/OmPI.F-02/2006-ident 204814.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 6. 4. 2006.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi na tel. 04/20-83-555 (Urška
Gartnar Ličar) ali po telefaksu 04/20-83-315
in s predloženim virmanskim nalogom o plačilu materialnih stroškov za izdelavo razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT
(skupaj z DDV), na transakcijski račun št.
25100-9700516198, z obvezno navedbo
identifikacijske (davčne) številke ponudnika, in sicer vsak delavnik med 9. in 13. uro
v sobi 109 – OE DTS (I. nadstropje) na sedežu naročnika Elektro Gorenjska, d.d., Ul.
Mirka Vadnova 3/a, Kranj.
Naročnik lahko na zahtevo kandidata razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 4. 2006 do 10.
ure.

IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 4. 5. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje prijav ni javno.
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, univ. dipl. prav.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.

Storitve
Št. 501/06

Ob-7606/06

Zaključek javnega razpisa
Naročnik Elektro Ljubljana, d.d. je skladno z določili 76. člena ZJN-1 zaključil postopek javnega razpisa za oddajo naročila
po odprtem postopku, evidentiranem pod
JN 06/05: »Izvedba vizualnega nadzora nad
RTP 110/x kV v Elektro Ljubljana«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 30-31/05
z dne 25. 3. 2005, Ob-8486/05, brez izbire
najugodnejšega ponudnika, ker so bile vse
tri ponudbe nepravilne in naročila ne odda.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-7623/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del in Matjaž
Šišernik – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan med 7.30 in 9.30;
Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128 – splošni del, Matjaž Šišernik, tel. 02/22-00-172
– tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektromaribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: Priloga IA, št. 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zračni korona in video pregled 20 kV
daljnovodov.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – Vetrinjska ulica 2, Maribor – Območne enote.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 15,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: izvedba v času do 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena: 95 točk,
2. reference: 3 točke,
3. rok plačila: 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 4. 2006 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 4. 2006
ob 9. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – za splošni del in Matjaž Šišernik, tel. 02/22-00-172 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 3. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 153/06
Ob-7190/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Tržič, kontaktna oseba: Mateja Malovrh, Trg svobode 18, 4290 Tržič, Slovenija,
tel. 04/59-71-510, faks 04/59-71-513.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
rentgenskega aparata (RTG) za Zdrav
stveni dom Tržič.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. najnižja cena,
2. reference ponudnika,
3. garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Gorenje GTI d.o.o., kontaktna oseba: Jerica
Lebar, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-92-624, faks 03/89-92-607.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,821.815 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 91 z dne 14. 10. 2005,
Ob-27272/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 3. 2006.
Občina Tržič
Ob-7193/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža pohištvene opreme na pošti Bohinjska Bistrica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,538.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 94/B: Robles d.o.o., Malo
Hudo 1b, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,057.390 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-35052/05 z dne 16. 12. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-7233/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, kontaktna oseba: Zvonko Ulcej, sekretar sodišča,
Kidričeva 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija,
tel. 02/88-46-800, faks 02/88-46-910, elektronska pošta: vida.vezovnik@sodisce.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Su040801/2005-2.
II.5) Kratek opis: pisarniški in računalniški potrošni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,580.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Su 040801/2005-2: Extra
Lux d.o.o., Središka ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 16,159.000
SIT, najvišja ponudba 25,313.869,45 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 110 z dne 9. 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 odposlano: 8. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
Št. 430-183/2005
Ob-7235/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi:
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.85.13.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za dobavo neprebojnih majic, ročnih lup z različnimi viri svetlobe in motorističnih čelad, št.
430-183/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava neprebojnih majic, ročnih
lup z različnimi viri svetlobe in motorističnih čelad, in sicer:
– sklop 1: neprebojne majice,
– sklop 2: ročne lupe z različnimi viri svetlobe,
– sklop 3: motoristične čelade.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,383.333,33 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-183/2005 (sklop
1): Goznikar d.o.o., kontaktna oseba: Jernej Goznikar, Novi dom 26, 1420 Trbov
lje, Slovenija, tel. +386/3/563-04-50, faks
+386/3/563-04-51, elektronska pošta: Jernej.Goznikar@Goznikar.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,785.770 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-183/2005 (sklop
2): DAT-CON d.o.o., kontaktna oseba:
Stane Plaskan, Polzela 136a, 3313 Polzela, Slovenija, tel. +386/3/703-33-00, faks
+386/3/572-04-08, elektronska pošta: defence@dat-con.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,224.968 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-183/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 79 z dne 26. 8.
2005, Ob-22851/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Schengenski izvedbeni načrt PSF0525.
VI.7) Drugi podatki: javni razpis za sklop
3 ni uspel.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 3. 2005
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi:
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 200-4/05-105
Ob-7237/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca” Nova
Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/33-01-580, faks 05/33-01-554,
internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN „laboratorijski material“
200-4/05-16.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nabava zdravil in medicinskega
potrošnega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,673.891 SIT/4 mesece.
IV.1) Vrsta postopka: pospešeni s pogajanji.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200-4/05-16 - objava v
Ur. l. RS, št. 116-117 z dne 23. 12. 2005:
Iris Mednarodna trgovina d.o.o., kontaktna
oseba: Vasja Pokovec – direktor, Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.943 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200-4/05-16 - objava v
Ur. l. RS, št. 116-117 z dne 23. 12. 2005:
Medis d.o.o., kontaktna oseba: Tone Strnad – direktor, Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,861.856 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200-4/05-16 - objava v Ur.
l. RS, št. 116-117 z dne 23. 12. 2005: Salus Ljubljana d.d., kontaktna oseba: Marko
Rupret – direktor, Mašere Spasićeva ul. 10,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,304.626 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200-4/05-16 - objava v Ur.
l. RS, št. 116-117 z dne 23. 12. 2005: Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba: Davorin
Poherc – direktor, Cesta na Brdo, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,091.568 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200-4/05-16 - objava v
Ur. l. RS, št. 116-117 z dne 23. 12. 2005:
Mikro & Polo d.o.o., kontaktna oseba, Vojko
Podgornik – direktor, Zagrebška 22, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33.666 SIT:
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200-4/05-16 - objava v Ur.
l. RS, št. 116-117 z dne 23. 12. 2005: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Marko Bokal
– direktor, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 502.246 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200-4/05-16 - objava v
Ur. l. RS, št. 116-117 z dne 23. 12. 2005:
Laboratorijska tehnika Burnik d.o.o., kontaktna oseba: Jože Burnik – direktor, Skaručna
14 a, 1217 Vodice, Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 106.209 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200-4/05-16 - objava v
Ur. l. RS, št. 116-117 z dne 23. 12. 2005:
Lek d.d., kontaktna oseba: Ksenija Butenko Černe, Verovškova 57, 1526 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,635.142 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200-4/05-16 - objava v Ur.
l. RS, št. 116-117 z dne 23. 12. 2005: Roche Farmacevtska družba d.o.o., kontaktna
oseba: Vesna Cizej Leskovšek – direktorica, Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,221.094 SIT:
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-35713/05 z dne 23. 12. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 3. 2006.
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica
Ob-7363/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 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 dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. V17-51/06 – sklop
11: 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 2,867.035,02 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V17-51/06 – sklop 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 upoštevala (brez DDV): cena 1,626.422,22 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 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.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-7365/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 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 dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V18-51/06 – sklop 11 in
13: 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 upoštevala (brez DDV): cena 4,436.815,66 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V18-51/06 – 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 876.869,44 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 2. 2006.
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 odposlano: 9. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 2.3.-588/06
Ob-7415/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Marko Arsovič, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/29-14-223, faks +386/1/29-14-806,
elektronska pošta: slaavko.zan@tirnet.net.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
33/2005/INFO.
II.5) Kratek opis: posodobitev sistema
za elektronsko pošto.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila:
1. investicijska vrednost ponudbe –
50%,
2. usposobljenost izvajalca – 15%,
3. strošek vzdrževanja opreme – 35%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-

tev: javno naročilo št. 33/2005/INFO: S&T
Hermes Plus d.d., kontaktna oseba: Andrej
Žohar, Šlandrova 2, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-52-60, faks 01/585-52-04,
elektronska pošta: andrej.zohar@snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,553.799,11 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 108 z dne 2. 12.
2005, Ob-33530/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 2.3.-588/06
Ob-7418/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice d.o.o., kontaktna oseba: Zoran Jelovčan, univ. dipl.
grad. inž., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-593, faks
+386/1/29-14-822,
elektronska
pošta:
zoran.jelovcan@tirnet.net.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.23.12.40-1.
II.5) Kratek opis: nabava klimatskih naprav za drezine in delovne stroje Plasser.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 53,340.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila:
1. višina ponudbene cene – utež 75%,
2. tehnična ustreznost – utež 20%,
3. roki plačil – utež 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3/06-INFRA: nabava klimatskih naprav za drezine in delovne stroje
Plasser: PAN Termosistemi servis trgovina,
Andrej Pečovnik s.p., kontaktna oseba: Andrej Pečovnik, Mariborska cesta 177, 3211
Škofja vas, Slovenija, tel. +386/3/70-55-051,
faks +386/3/70-55-052, elektronska pošta:
pan@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,973.473,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 97 z dne 4. 11. 2005,
Ob-29918/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Ob-7567/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba: Romana Georgijevič, Ul.
15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/66-33-700 in 05/66-33-704, faks
05/66-33-706, elektronska pošta: romana.georgijevic@komunalakoper.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
29.52.21.00-5, dopolnilni besednjak: E036-4
X010-9.
II.5) Kratek opis: nakup 1 kos kompaktor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. garancijski rok,
3. dobavni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 565-JNVV/B-2005: Avtek
d.o.o., kontaktna oseba: Robert del Medico,
Pod jelšami 10, 1290 Grosuplje, Slovenija,
tel. 01/78-18-221, faks 01/78-60-089.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 99,575.100 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 ponudbi.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 1-2 z dne 6. 1. 2006,
Ob-37307/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 45-1-2006
Ob-7713/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko, kontaktna oseba: Maja Slovenc,
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-87-44, faks 01/476-8745, elektronska pošta: maja.slovenc@fe.uni-lj.si, internetni naslov: www.fe.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: naprava za plazemsko
depozijo tankih filmov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
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IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščitno izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR1-2006: Oxford
Instruments, Plasma Technology, kontaktna oseba: Andreas Stamm, Postfach
4509, D-65035 Wiesbaden, Nemčija, tel.
+4906122937161, faks +4906122937175,
elektronska pošta: plasma@oxford.de, internetni naslov: www.oxfordplasma.de.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 95.000 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR1-2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 3. 2006.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

Gradnje
Ob-7445/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZPO Celje, kontaktna oseba: Tatjana Hren,
Dečkova cesta 1, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-82-650, faks 03/42-82-668, elektronska pošta: zpo@celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.20.00-6, glavni besednjak, godatni
predmeti: 45.21.20.00-6, 45.31.00.00-3,
45.33.22.00-5, 45.33.10.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV/CK – 1/2006.
II.5) Kratek opis: izgradnja planinskega
doma »Celjska koča«, po sistemu »na
ključ«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 380 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNVV/CK – 1/2006: Cestno podjetje Maribor d.d., Iztokova ulica 30,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 452,265.488,70 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
ZPO Celje
Št. 10/06
Ob-7701/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Koper, Verdijeva ulica
10, SI-6000 Koper, Slovenija, v roke: Rafko Klinar, tel. +386/5/664-61-00, e-pošta:
raf.klinar@koper.si, faks +386/5/627-16-02.
Internetni
naslov
naročnika:
www.koper.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zbiranje in čiščenje odpadnih voda
v obalnem porečju – Izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za Mestno
občino Koper in Občino Izola.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Mestne občine Koper in Občine Izola,
Slovenija.
Šifra NUTS: SI00C.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
projekt ¨Izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za Mestno občino
Koper in Občino Izolo« vključuje izgradnjo novega kanalizacijskega sistema v
skupni izmeri približno 8,3 km vključno s
pripadajočimi objekti in sicer zadrževalni
bazeni Semedela ter dvema črpališčema
v Kopru, v Izoli pa zadrževalna bazena
M in Ž in dve črpališči, ki vključujeta
predčiščenje za 26.400 PE ter povezovalni kanal med Izolo in Koprom v skupni
dolžini 5,1 km. Projekt vključuje tudi razširitev obstoječe centralne biološke čistilne naprave na 84.500 PE s suspenzijo
biološkega blata, nitri- in denitrifikacijo,
obarjenje fosforja, dehidracijo blata in
meritvijo iztoka.
Projekt vključuje izdelavo celotne projektne dokumentacije (PGD, PZI) in pridobitev uporabnih dovoljenj ter enoletno
poskusno obratovanje čistilne naprave.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 45.20.00.00-9, dodatni predmeti(-i)
45.23.24.00-6,
45.23.24.10-9,
45.25.21.00-9, 74.23.20.00-4.
II.1.6) Naročilo je vključeno v sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a):
Vrednost: 3.732,020.351,90 SIT brez
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila:
1. ponudbena cena gradnje,
2. obratovalni stroški čistilne naprave za
prvo leto rednega obratovanja pomnoženo
z 10 leti.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: CCI
2004/SI/16/C/PE/002/01.

IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročnikom: da.
Predhodno informativno obvestilo:
Številka obvestila v UL EU: 2005/S
90-087824 z dne 11. 5. 2005.
Številka obvestila v UL RS: Ob-12700/05
z dne 13. 5. 2005.
Obvestilo o naročilu:
Številka
obvestila
v
UL
EU:
2005/S179-177041 z dne 16. 9. 2005.
Številka obvestila v UL RS: Ob-24828/05
z dne 16. 9. 2005.
Druge prejšnje objave:
Številka
obvestila
v
UL
EU:
2005/S211-207268 z dne 3. 11. 2005.
Številka obvestila v UL RS: Ob-29899/05
z dne 4. 11. 2005.
Št. naročila K324-1 2002 naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva ulica 10, SI-6000
Koper.
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 3. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročeno oddano: Primorje d.d. Ajdovščina,
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, e-pošta: ingrid.furlan@primorje.si, tel.
+386/5/369-03-58, faks +386/5/369-03-10.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 3,732.020.351,90 SIT brez
DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali
program(-e): EU – Kohezijski sklad (projekt:
Zbiranje in čiščenje odpadnih voda v obalnem porečju / Wastewater collection and
treatment of coastal sea river basin, št. projekta: CCI 2004/SI/16/C/PE/002).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 3. 2006.
Mestna občina Koper

Storitve
Ob-7191/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Klemen Šket, Tržaška
c. 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-18-26, faks 01/478-18-78, elektronska pošta: klemen.sket@gov.si, internetni
naslov: www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 14.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 14.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-364/2005, zap. št. JN.:
60/05 VV.
II.5) Kratek opis: izvedba storitev čiščenja
in komunalnih storitev na skupnih objektih
in skupnih površinah na mejnih prehodih
Republike Slovenije (čiščenje pločnikov in
parkirišč, zimska služba, čiščenje in vzdrževanje zelenih površin, dnevno čiščenje
javnih sanitarij, odvoz smeti, praznenje
greznic in odvoz fekalij, ročno čiščenje
nadstrešnic in kontejnerjev).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 276,030.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 100 točk,
2. veljavni certifikat ISO 9001:2000 – 5
točk,
3. veljavni certifikat ISO 14001 – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje: javno naročilo: izvedba čiščenja in komunalnih storitev na mejnih
prehodih na območju Republike Slovenije,
sklop 1: izvedba čiščenja in komunalnih storitev na skupnih objektih in skupnih površinah
na mejnih prehodih RS na področju PU Postojna, Koper, Nova Gorica in Kranj: Čistoča
d.o.o., Ljubljanska c. 12f, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/560-31-00, faks 01/560-31-19,
elektronska pošta: info@cistoca.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 64,810.785,44 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje: javno naročilo: izvedba čiščenja in komunalnih storitev na mejnih
prehodih na območju Republike Slovenije,
sklop 2: izvedba čiščenja in komunalnih storitev na skupnih objektih in skupnih površinah na mejnih prehodih RS na področju PU
Krško, Novo mesto, Ljubljana, Celje, Slovenj
Gradec in Murska Sobota: Hernaus d.o.o.,
Kopališka cesta 2, 3320 Velenje, Slovenija,
tel. 03/898-36-00, faks 03/898-36-20, elektronska pošta: info@hernaus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 149,049.663,16 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: številka
430-364/2005, zap. št. JN.: 60/05 VV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2005 244-240932 z dne 20. 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 odposlano: 8. 3. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 361/06
Ob-7194/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Irena
Horvat, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-17,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta: i.horvat@zord.org, internetni naslov:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN1/06-REZ.
II.5) Kratek opis: delegiranje 15.000 m3
srednjih destilatov.

IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN15a/05-REZ: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d.,
kontaktna oseba: Rok Blenkuš, Dunajska
cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-43-59, faks 01/471-41-39, elektronska pošta: rok.blenkus@petrol.si, internetni
naslov: www.petrol.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2006.
ZORD Slovenija
Ob-7196/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Cerklje na Gorenjskem, kontaktna
oseba: Majda Stare, Trg Davorina Jenka 13,
4207 Cerklje, Slovenija, tel. 04/281-58-00,
faks 04/281-58-20, elektronska pošta: Obcina.cerklje@cerklje.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 64000-04/2005.
II.5) Kratek opis: prevoz osnovnošolskih otrok Občine Cerklje na Gorenjskem
za leto 2006, 2007 in 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. prvi sklop: Alpetour
Potovalna agencija d.d., Kranj, kontaktna
oseba: Damijana Marn, Mirka Vadnova 8,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/201-31-00,
faks 04/201-31-01, elektronska pošta: Damijana.marn@alpetour.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,418.130 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. drugi sklop: Meteor Cerklje
d.o.o., Cerklje, kontaktna oseba: Marko Remic, Stara cesta 1, 4207 Cerklje, Slovenija,
tel. 04/252-83-00, faks 04/252-83-01, elektronska pošta: meteor@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,700.100 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 64000-04/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 1. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 106 z dne 25. 11. 2005,
Ob-32603/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2006.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 60-662/06
Ob-7197/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna
oseba: Jože Bašelj, Podbevškova 12, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-32-594,
faks 07/39-32-505, elektronska pošta:
joze.baselj@komunala-nm.si, internetni naslov: www.komunala-nm.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA: 41.00.20.
II.5) Kratek opis: izdelava projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
in projekta za razpis (PZR) za napravo za
čiščenje pitne vode na izviru Jezero.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Hidroinženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Borut Železnik, Slovenčeva cesta 95, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-37-21, 01/568-45-02.
V.1.2.) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,275.000 SIT.
V.2.1.) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 99-101 z dne
11. 11. 2005, Ob-30437/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 3. 2006.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Št. 260-8/05-3
Ob-7238/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, kontaktna oseba: sklop
1 – dr. Josip Sabolić, dr. med., spec. patološke morfologije, tel. 05/33-01-380, za
ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ.
dipl. ek., za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
tel. 05/33-01-550/580 faks 05/33-01-554, internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN »laboratorijske preiskave« (št.: 260-8/05).
II.5) Kratek opis: laboratorijske preiskave po sklopih:
sklop 1: storitve patohistološkega laboratorija.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost:
Sklop 1: storitve patohistološkega laboratorija – ocenjena vrednost 19,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 260-8/05 - objava v Ur. l.
RS, št. 120-121, Ob-36466/05: Onkološki
inštitut, kontaktna oseba: direktor prof. dr.
Zvonimir Rudolf, dr. med., Zaloška 2, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,846.710 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-36466/05 z dne 30. 12. 2005.
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica
Ob-7366/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 7.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje računalniške opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena delovne ure servisnega tehnika
– 60 točk,
– najnižja končna vrednost predračuna
– 40 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. VRO/03-DeS/06: S&T
Hermes Plus d.d., Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,130.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 61-62 z dne 27. 6.
2003, Ob-96887.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-7588/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Novo mesto, kontaktna oseba: Lidija Strajnar, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-285,
faks 07/39-39-282, elektronska pošta: lidija.strajnar@novomesto.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izdelava Strategije prostorskega razvoja Mestne občine
Novo mesto in Prostorskega reda Mestne
občine Novo mesto vključno s strokovnimi podlagami.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena storitve,
– izkušnje in reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-36012/05, Ob-36834/05
– popravek: Acer Novo mesto d.o.o., kontaktna oseba: mag. Jelka Hudoklin, Šmarješka
cesta 43, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/373-06-70, faks 07/373-06-71, elektronska pošta: jelka.hudoklin@acer.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 122,744.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 350-03-19/2004-1901,
350-03-15/2005-1901.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 117 z dne 23. 12. 2005,
Ob-36012/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Mestna občina Novo mesto
Št. 110-1/06
Ob-7608/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
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:
743.23.0.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00469.
II.5) Kratek opis: izvajanje zunanje
kontrole kakovosti pri izgradnji navezave Luke Koper na avtocesto – 1. faza,
vpadnice in viadukt Bonifika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: ZAG-Zavod za gradbeništvo, kontaktna oseba: dr. Borut Petkovšek, univ. dipl. inž. geol., Dimičeva 12, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,599.422 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.

Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00469.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 79 z dne 26. 8.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 09/06
Ob-7702/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Koper, Verdijeva ulica
10, SI-6000 Koper, Slovenija, v roke: Rafko Klinar, tel. +386/5/664-61-00, e-pošta:
raf.klinar@koper.si, faks +386/5/627-16-02.
Internetni
naslov
naročnika:
www.koper.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nadzor in strokovno svetovanje pri
izvedbi projekta »Zbiranje in čiščenje odpadnih voda v obalnem porečju«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Koper, Izola, Piran.
Šifra NUTS: SI00C.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je Nadzor in
strokovno svetovanje pri izvedbi projekta »Zbiranje in čiščenje odpadnih voda
v obalnem porečju«. Izbrani nadzornik bo
v okviru prevzetih del opravljal vsebinski
in finančni nadzor skladno z določili FIDIC
(nadzor izdelave in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni
dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih
del, priprava poročil naročniku o izvajanju
del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti – vse skladno z določili FIDIC). Obseg
zahtevanih storitev je natančneje razviden
iz specifikacije del, priložene v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del pogodbe.
Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 74.00.00.00-9, dodatni predmeti(-i): 74.23.18.00-5, 74.23.21.10-8,
74.26.20.00-3, 74.27.61.00-5.
II.1.6) Naročilo je vključeno v sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naro
čil(-a):
Vrednost: 59,000.000 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Merila
Ponderiranje
1. ponudbena cena
40%
2. reference ključnega osebja
40%
3. reference ponudnika
20%
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: CCI
2004/SI/16/C/PE/002/03.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročnikom: da.
Obvestilo o naročilu:
Številka
obvestila
v
UL:
2005/S205-202985 z dne 22. 10. 2005.
Druge prejšnje objave:
Številka obvestila v UL RS: Ob-28872/05
z dne 28. 10. 2005.
Št. naročila K324-1 2002 naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva ulica 10, SI-6000
Koper.
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 3. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
v.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročeno oddano:
Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a,
5000 Nova Gorica, Slovenija, e-pošta: karmen.b@projekt.si, tel. +386/5/338-00-12,
faks +386/5/302-44-93.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Sklepna končna vrednost naročila:
Vrednost: 59,000.000 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali
program(-e): EU – Kohezijski sklad (projekt:
Zbiranje in čiščenje odpadnih voda v obalnem porečju / Wastewater collection and
treatment of coastal sea river basin, št. projekta: CCI 2004/SI/16/C/PE/002).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 3. 2006.
Mestna občina Koper
Ob-7706/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: mag. Marjana Sever Bračun, univ. dipl.
ekon., Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-24, faks 01/300-39-12,
elektronska pošta: marjana.bracun@zd-lj.si,
internetni naslov: www.zd-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-12/2005.
II.5) Kratek opis: fizično in tehnično varovanje objektov in prostorov Zdravstvenega doma Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-12/2005, 1.
sklop: Protect Infra d.o.o., kontaktna oseba: Zdravko Podgornik, Partizanska c. 36,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-99-00,

faks 02/234-99-09, elektronska pošta: tajnistvo@protect.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,992.480 SIT;
najnižja ponudba: 13,992.480 SIT, najvišja
ponudba: 16,068.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-12/2005, 2.
sklop: FIT varovanje Ljubljana d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Valentina Markič,
Mala ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/431-03-13, faks 01/431-03-18, elektronska pošta: info@fitvarovanje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 320.400 SIT; najnižja
ponudba: 320.400 SIT, najvišja ponudba:
900.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-12/2005, 3.
sklop: FIT varovanje Ljubljana d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Valentina Markič,
Mala ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/431-03-13, faks 01/431-03-18, elektronska pošta: info@fitvarovanje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 427.200 SIT; najnižja
ponudba: 427.200 SIT, najvišja ponudba:
1,200.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-12/2005, 4.
sklop: FIT varovanje d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Valentina Markič, Mala
ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/431-03-13, faks 01/431-03-18, elektronska pošta: info@fitvarovanje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 106.800 SIT; najnižja
ponudba: 106.800 SIT, najvišja ponudba:
300.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-12/2005, 5.
sklop: FIT varovanje Ljubljana d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Valentina Markič,
Mala ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/431-03-13, faks 01/431-03-18, elektronska pošta: info@fitvarovanje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 106.800 SIT; najnižja
ponudba: 106.800 SIT, najvišja ponudba:
300.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-12/2005, 6. sklop: Varnost Vič, Varovanje premoženja, d.d., kontaktna oseba: Rajko Makarič, Koprska 94,
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1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/256-88-74,
faks 01/256-61-85, elektronska pošta: varnost.vic@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 302.400 SIT; najnižja
ponudba: 302.400 SIT, najvišja ponudba:
600.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-12/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je to javno
naročilo oddal s sklepom 1. 12. 2005 in nato
z delnim sklepom 4. 1. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 3. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 95/2006
Ob-7709/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja
in urejanje prostora, kontaktna oseba: Milan Gerželj, Ulica Savinjske čete 5, 3310
Žalec, Slovenija, tel. 03/713-64-40, faks
03/713-64-64, elektronska pošta: zvonka.zupancic@zalec.si, internetni naslov:
www.zalec.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-07-0001/2005.
II.5) Kratek opis: letno in zimsko vzdrževanje LC v Občini Žalec za leto 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 67,900.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– reference,
– mehanizacijo,
– kader.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-07-0001/2005:
VOC, Vzdrževanje in obnova cest, d.d.
Celje, kontaktna oseba: Srečko Pustoslemšek, Lava 42, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-61-00, faks 03/426-63-80, elektronska pošta: info@voc-celje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 63,574.524,80 SIT;
najnižja ponudba: 63,574.524,80 SIT, najvišja ponudba: 68,524.391,44 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-07-0001/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 112 z dne 16. 12. 2006,
Ob-35397/05.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Občina Žalec
Ob-7722/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kontaktna oseba: Miro Lozej, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
040/230-495, faks 040/478-90-21, elektronska pošta: miro.lozej@gov.si, internetni naslov: http://www.mkgp.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE rev. 1.1. – K72.2
Software consultancy and supply.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1561/05.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje modulov
namenske programske opreme sistema
BAKHOS v letih 2006 in 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 92,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-7254/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Pavčnik Barbara, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 29.12.21.
II.5) Kratek opis: naprava za injektiranje, sestavljena iz injekcijske črpalke,
mešalca in agitatorja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,132.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1561/05: S&T Hermes Plus
d.d., kontaktna oseba: Vladimir Makuc, Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
585-52-00, faks 585-52-01, elektronska pošta:
info@snt.si, internetni naslov: www.snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 92,000.000 SIT SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1561/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 3. 2006.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

javni razpis po odprtem postopku za nabavo
naprave za injektiranje ni uspel, saj naročnik
ni prejel nobene ponudbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 0.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS, št. 9 z dne 27. 1. 2006, Ob-1112/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 3. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 09-34/2006
Ob-7401/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Hydrovod d.o.o., kontaktna oseba: Helena Knavs, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/893-81-70, faks 01/893-81-84,
elektronska pošta: hydrovod@siol.net.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2005-JR.
II.5) Kratek opis: dobava vodovodnega
materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 1/2005-JR; sklop A) cevi
in fazoni ductil: CMC Ekocon d.o.o., kon-

taktna oseba: Janez Hren, univ.dipl.inž.str.,
IOC Zapolje I/10, 1370 Logatec, Slovenija,
tel. 01/759-08-00, faks 01/759-08-01, elektronska pošta: info@cmc-ekocon.si, internetni naslov: http://www.cmc-ekocon.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 59,537.124 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 1/2005-JR;
sklop A) cevi in fazoni ductil.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
59,537.124 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 1/2005-JR; sklop B)
cevi PE: Coma Commerce d.o.o., kontaktna
oseba: Zvonimir Blatnik, Trpinčeva ulica 39,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-42-16,
faks 01/587-42-15, elektronska pošta: zvonimir.blatnik@coma.si, internetni naslov:
http://www.coma-commerce.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,783.593 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci: ali obstaja
verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 1/2005-JR;
sklop B) cevi PE.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
7,783.593 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 1/2005-JR; sklop C)
ostali vodovodni material: Coma Commerce
d.o.o., kontaktna oseba: Zvonimir Blatnik,
Trpinčeva 39, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/587-42-16, faks 01/587-42-15, elektronska pošta: zvonimir.blatnik@coma.si,
internetni naslov: http://www.coma-commerce.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 33,605.571 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
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V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 1/2005-JR;
sklop C) ostali vodovodni material.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
33,605.571 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2005-JR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da, Uradni list RS,
št. 113 z dne 16. 12. 2005, Ob-35196/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 3. 2006.
Hydrovod d.o.o.

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.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ob-22517/04
z dne 27. 8. 2004.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 102/748/2006
Ob-7573/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Elizabeta Strgar-Pečenko, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-39-10, faks 01/474-39-02, elektronska pošta: eliza.strgar@eles.si, internetni
naslov: www.eles.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: sklep št. 8/2006.
II.5) Kratek opis: dobava OPGW kabla
s pripadajočim obešalnim materialom za
DV 220 kV Obersielach-Podlog.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8/2006: Elektrotehna
Elex international trade d.o.o., kontaktna
oseba: Anton Štampfl, Dunajska 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-47-14, faks
01/234-47-34.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 128,794.625 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 8/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 128,794.625 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.

Ob-7640/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic
Slovenije DOPPS, kontaktna oseba: Nataša Šalaja, univ. dipl. ek., Tržaška cesta 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/426-58-75,
faks 01/425-11-81, elektronska pošta: natasa.salaja@dopps-drustvo.si; v sodelovanju z Zbornica za arhitekturo in prostor
Slovenije, kontaktna oseba: Breda Bonač
Arko, univ. dipl. inž. arh., Vegova 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-20-672, faks
01/24-20-680, elektronska pošta: natecaji@zaps.si.
II.1) Oznaka projekta, ki ga je določil
naročnik: natečaj za oblikovanje objektov
in dopolnitev krajinske ureditve v naravnem rezervatu Škocjanski zatok.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.30.00, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 74.25.10.00.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC):
Kategorija storitve: 12.
II.4) Vrednost nagrade ali nagrad:
1. nagrada: 1,950.000 SIT,
2. nagrada: 1,325.000 SIT,
3. (znižana) nagrada: 850.000 SIT.
Štiri priznanja po 450.000 SIT.
Odškodnina znaša 225.000 SIT.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto
vrednostih.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja (1. nagrada): avtorji:
mag. Urša Komac, mag. kraj. arh., Špela
Kuhar, udia, Robert Potokar, udia, Ajdin
Bajrovič, abs. arh., Mateja Šetina, štud.
arh. abs. arh., Rok Jereb, udia, Gregor
Kosem, udika.
V.1.2) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja (2. nagrada): avtorji:
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Mojca Gregorski, udia, Miha Kajzelj, udia,
Matej Kučina, udika, Domen Šega, abs.
kraj. arh.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja (3. nagrada): avtor: Aleksander Ostan, udia, soavtor: Vida Mihaela
Matk, abs. arh., soavtorici: kraj. ureditve:
Ina Šuklje Erjavec, udika, Darja Pergovnik,
udika, sodelavci: Jernej Markič, štud. arh.,
Saša Malenšek štud. arh., Nataša Šprah,
abs. arh., Sara Štremfelj, abs .arh.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja (priznanje): avtorji: Andrej
Mercina, Robert Jonathan Loher, Andrea
Zupanc, Urška Kranjc, Branka Arnautović,
Karla Jankovič.
V.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Število udeležencev: 7.
VI.4) Ali je bilo obvestilo o tem natečaju
treba objaviti v UL: da; Ob-21804/05 z dne
5. 8. 2005.
VI.5) Ali se ta natečaj nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; PPS Interreg IIIA Slovenija-Italija
2000-2006, projekt »Zatok«.
VI.7) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 3. 2006.
Društvo za opazovanje in proučevanje
ptic Slovenije DOPPS

Javni razpisi
Št. 66307-1/2006
Ob-7231/06
Na podlagi 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 leto 2006 in 2007
(Uradni list RS, št. 116/05) in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06)
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov v podporo
družini v letu 2006
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbira programov v podporo družini, ki
jih bo v letu 2006 sofinanciralo Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve. Ministrstvo bo programe prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, ocenilo glede na
postavljena merila in glede na razpoložljiva
sredstva odločilo o višini sredstev, s katerimi
bo izbrane programe sofinanciralo.
II. Predmet razpisa:
1. Programi družinske mediacije:
A) celoletni programi, ki potekajo neprekinjeno preko koledarskega ali šolskega leta, najmanj 3 x tedensko (na primer
svetovalnice, dnevni centri in podobne dejavnosti).
2. Preventivni programi za otroke in mladostnike:
A) celoletni programi, ki potekajo neprekinjeno preko koledarskega ali šolskega leta, najmanj 3 x tedensko (na primer
svetovalnice, dnevni centri in podobne dejavnosti);
B) enkratni, vsebinsko zaključeni programi, ki lahko potekajo tudi skozi daljše obdobje (na primer tabori, razna predavanja ali
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nizi predavanj, enkratni dogodki in podobne
dejavnosti).
3. Programi izobraževanja za zakon in
starševstvo:
A) celoletni programi, ki potekajo neprekinjeno preko koledarskega ali šolskega
leta, najmanj 3 x tedensko (na primer svetovalnice, dnevni centri, programi za mlade);
B) enkratni, vsebinsko zaključeni programi, ki lahko potekajo tudi skozi daljše obdobje (na primer tabori, razna predavanja ali
nizi predavanj, projekti, enkratni dogodki in
podobne dejavnosti).
III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 67,825.000 SIT.
IV. Sredstva iz tega razpisa morajo biti
porabljena do 31. 12. 2006.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, registrirane v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki imajo šifro
podrazreda 85.321, 85.322, 85.323, 91.330
in 80.422 po Uredbi o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni
list RS, št. 2/02) ali je ta dejavnost razvidna
iz vpisa v sodni register ali pa so registrirane za opravljanje te dejavnosti pri državnih
organih;
Vsi prijavitelji morajo:
1. prijaviti program, ki je predmet razpisa,
2. program izvajati v Republiki Sloveniji,
3. program izvajati v skladu s kodeksom
etičnih načel v socialnem varstvu,
4. imeti načrt izvajanja programa, ki vsebuje vse elemente, zahtevane v razpisni
dokumentaciji,
5. imeti ustrezno kadrovsko zasedbo,
6. imeti zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa,
7. imeti izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa.
Prijavitelji ne morejo prijaviti na ta razpis
programa, ki je že sprejet v sofinanciranje
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za leto 2006 v okviru razpisa za sofinanciranje programov socialnega varstva.
Na razpis se ne morejo prijaviti javni zavodi, katerih ustanovitelj je država.
VI. Merila za izbor
Pri izboru programov prijaviteljev, bodo
upoštevana naslednja merila:
1. strokovna utemeljenost programa,
2. jasno zastavljeni cilji programa,
3. uresničevanje ciljev programa,
4. jasna opredeljenost uporabnikov programa,
5. možnost vplivanja uporabnikov na potek programa,
6. ustrezna kadrovska zasedba za izvedbo programa,
7. ustreznost načina spremljanja in ocenjevanja učinkov programa,
8. preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov programa,
9. primerljivost stroškov programa na
udeleženca sorodnih programov.
Programi, ki pri katerem izmed meril pod
1., 2. in 3. točko ne bodo prejeli točk, bodo
izločeni iz nadaljnjega ocenjevanja.
Z vsemi prijavami bo izločen iz obravnave prijavitelj, ki bo pod različnimi naslovi prijavil vsebinsko enak program, ali bo navajal
napačne ali zavajajoče podatke.
VII. Razdelitev sredstev:
1. Najbolje ocenjeni programi bodo sofinancirani od 50 do 100% zaprošenih sred-
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stev, glede na število točk pridobljenih z
merili za izbor.
2. Zaprošena sredstva ne smejo predstavljati celotne vrednosti programa. Prijavitelji, ki ne bodo predvideli sofinanciranja
iz drugih virov bodo izločeni.
3. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega programa, ne glede
na razdelitvena merila, ne more presegati
2,500.000 SIT.
4. Sofinancirani bodo stroški priprave in
izvajanja programa, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik pogodbenega dela in
avtorskih honorarjev izvajalcev in materialni
stroški.
5. Iz predvidenih stroškov bodo izločeni
stroški investicij.
6. V primeru, da razpoložljiva sredstva
ne bodo zadoščala za dodelitev sredstev, ki
bi lahko bila dodeljena prijaviteljem v skladu
z merili, se sredstva, namenjena za sofinanciranje programov posameznih prijaviteljev,
znižajo vsem prijaviteljem proporcionalno.
7. Ministrstvo bo na predlog komisije
sprejelo sklep o sofinanciranju posameznih
programov in sklenilo pogodbe o sofinanciranju programov za leto 2006.
8. Zoper sklep o sofinanciranju je možna
pritožba, vložena v roku 8 dni od prejema
sklepa. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v
roku 15 dni od prejema pritožbe.
VIII. Obvezna oblika in vsebina prijave:
1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na
razpisnem obrazcu 06 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov v pomoč
družinam v letu 2006«.
2. Kompletna prijava vsebuje naslednje
elemente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem razpisnem obrazcu »Obrazec 06« z vsemi zahtevanimi podatki,
b) dokazila, da izpolnjujejo zahtevane
pogoje,
c) izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu 06 bodo iz postopka ocenjevanja izločene. Obrazca ni dovoljeno spreminjati niti po vsebini niti po obliki. Izločene
bodo tudi prijave na spremenjenem obrazcu, nepopolne prijave ter prijave, ki niso
predmet razpisa.
IX. Predložitev prijav:
1. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo
dostavite v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana, označeno z natančno oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj
– javni razpis za sofinanciranje programov
v podporo družini«.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
prijavitelja.
2. Rok za oddajo prijav je do vključno
18. 4. 2006.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo oddana
na pošti kot priporočena pošiljka ali če je bila
do 14. ure oddana v glavni pisarni ministrstva (Kotnikova 5/IV, soba 22).
Nepravočasne ali nepravilno označene
prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljem,
zato morajo biti na hrbtni strani kuverte
opremljene z naslovom pošiljatelja.
Vsako prijavo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v
postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega
postopka.
X. Razpisna dokumentacija

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik od dneva objave do konca prijavnega roka od 8. do 16.
ure na recepciji Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5 (IV. nadstropje), Ljubljana.
Razpisna dokumentacija je dostopna
tudi preko interneta na domači strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
na naslovu http://www.gov.si/mddsz.
XI. Informacije: vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo
od dneva objave do konca prijavnega roka
od ponedeljka do četrtka med 9. in 11. uro
na tel. 01/369-75-14 (Lucija Kastelic).
XII. Datum odpiranja prijav: komisija bo
pričela z odpiranjem prijav 20. 4. 2006. Odpiranje prijav ne bo javno.
XIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izboru
obveščeni v roku 45 dni od dneva končanega odpiranja ponudb.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 4111-2/2006-1
Ob-7568/06
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 4. člena Odredbe
o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur. l. RS, št.
95/99, 11/06), objavlja Ministrstvo za šolstvo
in šport
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
investicij v novogradnje in
posodabljanje športne infrastrukture v
letih 2007, 2008 in 2009
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
2. Prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo
lastniki in upravljalci javnih športnih objektov, ki izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega program športa na državni ravni (Ur.
l. RS, št. 120/05).
3. Predmet, namen in cilj razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje
športne infrastrukture v letih 2007, 2008 in
2009, katerih izvajanje se bo pričelo v letu
2007. Namen razpisa je zgraditi mrežo javnih športnih objektov skladno z Nacionalnim
programom športa v Republiki Sloveniji (Ur.
l. RS, št. 24/00), sofinancirali pa se bodo
naslednji projekti:
a) izgradnja in tehnološka posodobitev
pokritih športnih objektov;
b) izgradnja in tehnološka posodobitev
nepokritih športnih objektov;
c) športna oprema.
Cilj razpisa je zagotoviti prostorske pogoje za športno dejavnost za vse kategorije
uporabnikov.
4. Upravičeni stroški za sofinanciranje
V okviru razpisa se sofinancirajo stroški
izgradnje in posodobitve športnega objekta
od začetka izvedbe del na gradbišču do
predaje v uporabo.
Stroški investicije do pridobitve upravnih dovoljenj za gradnjo, stroški gradbenega nadzora, najemanja kreditov ter stroški
prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke niso predmet sofinanciranja.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne
infrastrukture v letih 2007, 2008 in 2009 je
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932,000.000 SIT (na postavki 2220 – Športna infrastruktura), in sicer:
– v letu 2007 282,000.000 SIT,
– v letu 2008 325,000.000 SIT,
– v letu 2009 325,000.000 SIT.
Dokončni prevzem obveznosti s strani
ministrstva za sredstva, ki so razpisana za
leto 2009, je vezan na predhodno izpolnitev
odložnega pogoja. Kot odložni pogoj je določena izpolnitev določil 21. člena Zakona
o izvrševanju proračuna RS za leto 2006 in
2007 (Ur. l. RS, št. 116/05), o čemer pogodbeni stranki v letu 2007 skleneta poseben
aneks k osnovni pogodbi.
Delež sofinanciranja je opredeljen s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa na državni ravni
(Ur. l. RS, št. 120/05).
6. Pogoji in merila sofinanciranja:
6.1. Pogoji in merila, po katerih se izberejo prejemniki sredstev so določeni v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega program športa na državni ravni (Ur.
l. RS, št. 120/05). Kolikor gre za objekte, ki
so namenjeni obveznim vsebinam v osnovnih šolah, je potrebno upoštevati navodila
za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji – Prostori za športno vzgojo za osnovno
šolo (junij 1999).
6.2. Iz finančne konstrukcije mora biti
razvidno, da ima prijavitelj zagotovljenih
vsaj 80% sredstev za objekt oziroma 50%
sredstev za opremo. Prijavitelj mora predložiti dokazilo o zaprtju finančne konstrukcije
upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa, skladno s Pravilnikom o
izdajanju soglasij k finančnemu pokritju investicijskih projektov (Ur. l. RS, št. 13/06).
6.3. Investicijski projekt mora biti skladen
s predmetom in namenom razpisa, kar se
dokazuje z investicijsko dokumentacijo.
6.4. Investicijski projekt se ne sme pričeti pred prejetjem sklepa o sofinanciranju
s strani MŠŠ in s celotnim zaprtjem finančne konstrukcije. Predvideni začetek izvedbe
investicijskega projekta je najkasneje 1. 7.
2007, zaključek pa 31. 12. 2009.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje se zavrnejo, vloge, ki
niso dopolnjene v določenem roku pa se
zavržejo.
Ministrstvo za šolstvo in šport izda izbranim prejemnikom sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev. Dinamika financiranja
bo določena s potrditvijo Načrta razvojnih
programov.
Ministrstvo za šolstvo in šport z izbranim
prejemnikom sklene pogodbo o sofinanciranju pod pogojem, da bo le-ta izpolnil vse
zahteve, določene v sklepu o dodelitvi nepovratnih sredstev, najkasneje v 4 mesecih
od prejema sklepa.
7. Vloga mora vsebovati:
7.1. ožigosan prijavni obrazec, podpisan
s strani pooblaščene osebe prijavitelja;
7.2. izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji;
7.3. dokazilo, da se investicija še ni pričela izvajati (investicija se lahko začne šele
po zagotovitvi sredstev iz državnega proračuna). Predlagatelj kot dokazilo predloži
fotografije lokacije, teren oziroma objektov,
ki so predmet predlagane investicije (lahko
na CD);
7.4. izvleček iz investicijske dokumentacije – Obrazec ID po Pravilniku o izdajanju
soglasij k finančnemu pokritju investicijskih
projektov občin (Ur. l. RS, št. 13/06);

7.5. sprejet odlok o proračunu občine in
veljavni načrt razvojnih programov – Obrazec 3;
7.6. dokazilo o ostalih virih za zaprtje
finančne konstrukcije;
7.7. parafiran vzorec pogodbe;
7.8. podpisan in ožigosan Dokument
identifikacije investicijskega projekta izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji
za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98
in 86/98), kolikor je izdelana druga investicijska dokumentacija (PIZ ali IP), se jo
lahko priloži;
7.9. prijavitelj mora skupaj z investicijskim dokumentom predložiti sklep ustreznega organa prijavitelja o potrditvi predložene
investicijske dokumentacije in zaznamek
na investicijskem dokumentu, ki je predmet
sklepa;
7.10. dokazilo o lastništvu oziroma o pravici za graditev;
7.11. fotokopija lokacijske informacije
oziroma izjava, da upravno dovoljenje za
poseg v prostor ni potrebno;
7.12. potrdilo pristojne nacionalne panožne športne zveze ali občinske športne
zveze ali občine, sprejeto s strani pristojnega organa, iz katerega bo razviden pomen
investicije v športni objekt oziroma opremo;
7.13. projektno dokumentacijo, in sicer
za:
– novogradnjo, rekonstrukcijo, nadomestno gradnjo – vsaj idejno rešitev v obsegu:
situacija (vsaj 1:1000), karakteristični tlorisi
in prerezi (1:200 ali pomanjšava na format
A3) ter tehnični opis;
– za opremo – specifikacijo opreme na
osnovi predračuna, ki ne sme biti starejši od
dveh mesecev.
8. Način prijave in razpisni rok: rok, do
katerega morajo biti predložene vloge: pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite do
19. 5. 2006 na naslov Ministrstvo za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana. Prijava mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora
biti na sprednji strani označen z napisom
»Ne odpiraj – športna infrastruktura 2007
(4111-2/2006). Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v vložišču ministrstva na naslovu
Kotnikova 38, Ljubljana. Upoštevane bodo
le pravočasne prijave, ki bodo izpolnjevale
vse zahteve tega razpisa in za katere bodo
prijavitelji v rokih, določenih v razpisu, zagotovili potrebno dokumentacijo. Prijave, ki ne
bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so
del razpisne dokumentacije, bodo izločene
iz nadaljnjega postopka. Vsaka vloga mora
biti v svoji ovojnici.
9. Odpiranje vlog se bo pričelo 22. 5.
2006 in ne bo javno.
10. Ministrstvo za šolstvo in šport si pridržuje pravico, da po svoji presoji in na
stroške prijavitelja naroči revizijo tehnično-tehnološke projektne dokumentacije, o
čemer bo predhodno obvestilo prijavitelja.
V primeru, da se prijavitelj ne strinja z naročilom revizije, se šteje, da je odstopil od
prijave na razpis.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen
osebnih podatkov ključnih kadrov, so javni.
11. Obveščanje o izboru: rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega
razpisa je najkasneje 90 dni od datuma odpiranja vlog.
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12. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo
in šport na naslovu http://www.mss.si, kjer
je tudi podrobneje opisan postopek elektronskega izpolnjevanja obrazcev. Razpisne
obrazce, navodila in dodatne informacije
lahko predlagatelji dobijo na Direktoratu za
šport, pri Mojci Plestenjak, 01/478-42-57,
vsak delovni dan od 9. do 11. ure ali po
elektronski pošti: mojca.plestenjak@gov.si.
Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo se prijavitelji lahko obrnejo na Saša
Grujiča (01/230-60-72). Izpolnjene razpisne
obrazce prijavitelji natisnejo. Natisnjene
obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena
oseba prijavitelja. Podpisane in ožigosane
obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v
skladu z 8. točko razpisa.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-7582/06
Na podlagi 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04) objavljamo
javni razpis
za finančne spodbude za investicije
v povečanje energetske učinkovitosti
obstoječih večstanovanjskih stavb
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za evropske zadeve in investicije, Sektor
za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih
virov energije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel.
01/300-69-90, faks 01/300-69-91 (nadalje:
Ministrstvo).
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa:
Proračun Republike Slovenije za leto 2006
(Ur. l. RS, št. 116/05), 65. in 66. člen Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 79/99, 8/00,
52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 50/03 – odl.
US, 51/04), Zakon o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B), Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05) in 12.
poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 108/04).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je finančno
spodbujanje učinkovite rabe energije v obstoječih večstanovanjskih stavbah z najmanj
9 stanovanji oziroma posameznimi deli.
Podprti bodo ukrepi, ki omogočajo znatne
prihranke toplote za ogrevanje stavb ter izboljšujejo bivalne pogoje. Ti ukrepi so v nadaljevanju opredeljeni v točkah A, B in C.
Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične osebe, ki so etažni lastniki stanovanj in
poslovnih prostorov v večstanovanjski stavbi v Republiki Sloveniji. Pravne osebe, ki so
lastniki stanovanjskih in poslovnih prostorov,
ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev finančne spodbude, čeprav so udeleženi v investiciji glede na svoj solastniški delež.
Na javnem razpisu so lahko podprti naslednji investicijski ukrepi:
A) Sistem razdeljevanja in obračunavanja stroškov za toploto
Finančne spodbude se bodo dodeljevale
za nabavo in montažo opreme, potrebne za
uvedbo sistema za delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah
po dejanski rabi. Pri tem mora biti upoštevan
Pravilnik o načinu delitve in obračunu stro-

Stran

2018 /

Št.

28 / 17. 3. 2006

škov za toploto v stanovanjskih in drugih
stavbah z več odjemalci (Ur. l. RS, št. 52/05)
s pogojem, da morajo biti delilniki vgrajeni v
najmanj 90% odjemnih enot (90% ogrevanih
površin stavbe).
Izvedba projekta se dokazuje z računi o
izvedbi, ki morajo biti izstavljeni po objavi
razpisa v Uradnem listu RS, in s kopijo sklenjenega sporazuma med etažnimi lastniki v
skladu z zgoraj omenjenim pravilnikom.
B) Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema
Razpis se nanaša na obstoječe večstanovanjske stavbe z dvocevnim sistemom
centralnega ogrevanja, grajene do vključno
leta 2002.
Finančne spodbude se bodo dodeljevale za izvedbo kombinacije dveh ukrepov:
vgradnjo termostatskih ventilov na ogrevala
in izvedbo hidravličnega uravnoteženja celotnega ogrevalnega sistema v stavbi. Za en
sam ukrep finančna spodbuda ni možna.
Izvedba se dokazuje z računi o izvedbi, izstavljenimi 1. 10. 2005 ali kasneje, in
s poročilom o pregledu delovanja sistema
oziroma s protokolom izvajalca o meritvah
in nastavitvah radiatorskih ventilov in regulatorjev diferenčnega tlaka.
Izvedba vgradnje termostatskih radiatorskih ventilov in hidravličnega uravnoteženja
obsega:
– izdelavo projektne dokumentacije,
– vgraditev termostatskih radiatorskih
ventilov s prednastavitvijo pretoka,
– vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka v dvižne vode, če razlika tlaka črpalke
(dobavna višina) pri katerem koli pretoku
preseže 25 kPa,
– prednastavitev pretokov na radiatorskih termostatskih ventilih po projektu,
– hidravlično uravnoteženje,
– izdelavo poročila o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ali
protokol o meritvah in ročnih nastavitvah
radiatorskih ventilov in regulatorjev diferenčnega tlaka.
Projektna dokumentacija, ki mora zagotavljati izpolnitev zgoraj navedenih zahtev,
mora vsebovati:
– pregled obstoječega ogrevalnega sistema in primerjavo s projektom o izvedbi
obstoječega sistema (popis dejansko vgrajenih ogreval, obstoječih termostatskih in zapornih ventilov na povratku, obtočnih črpalk
in drugih elementov z vplivnimi parametri
delovanja),
– izračun pretoka na termostatskih radiatorskih ventilih in določitev prednastavitve
ventilov. Pri tem morajo imeti termostatski
radiatorski ventili avtoriteto večjo od 0,3.
– popis materiala in specifikacijo del,
– shemo dvižnih vodov, ki vključuje:
oznake radiatorjev s pripadajočimi termostatskimi ventili, prednastavitve termostatskih radiatorskih ventilov, oznake dvižnih
vodov in regulatorjev diferenčnega tlaka s
pripadajočimi dimenzijami in nastavitvami.
C) Toplotna zaščita starejše večstanovanjske stavbe
Razpis se nanaša na stanovanjske stavbe, za katere se dokazuje pričetek gradnje
do vključno leta 1980.
Pogoj za dodelitev finančne spodbude je
izvedba toplotne zaščite na gradbenih konstrukcijah v obsegu najmanj 100 m2 površin
(glejte tabelo spodaj).
Finančne spodbude se bodo dodeljevale za izvedbo investicij v skladu s pogoji
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razpisa, kar se dokazuje s projektno dokumentacijo in z računi za material in o izvedbi, izstavljenimi 1. 10. 2005 ali kasneje.
Toplotna zaščita (izolacija) se nanaša na
konstrukcije zunanjega ovoja stavbe, ki se
sanirajo v skladu s kriteriji, kot so navedeni
v tabeli:
Gradbena konstrukcija

1. zunanje stene
2. strop proti neogrevanemu podstrešju
3. streha nad ogrevanim podstrešjem
4. strop nad ne ogrevano kletjo
5. vgradnja zasteklitve
6. zamenjava oken
4. Navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo
pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Vlogo na razpis vloži upravnik, ki upravlja
s stavbo v skladu s prvim odstavkom 48.
člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 69/03), lahko pa tudi individualni lastnik
večstanovanjske stavbe.
Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala do porabe sredstev po zaporedju predložitve popolnih vlog. Postopek bo voden v
skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 108/04). Dopolnitev vloge bo možna
samo enkrat.
V primeru, kjer so investitorji fizične in
pravne osebe in investicija v dokumentaciji
vloge ni podana za vsakega posebej, se
finančna spodbuda dodeli na osnovi solastniških deležev stavbe, ki pripadajo fizičnim
osebam.
Za izvedbo ukrepov pod točko A) se celotna finančna spodbuda določi na osnovi
vrednosti 2.000 SIT za vsak vgrajen delilnik.
Ne glede na to celotna finančna spodbuda
ne more presegati 30% vrednosti, izkazane z računi o izvedbi investicije v skladu z
razpisom.
Za izvedbo ukrepov pod točko B) se
celotna finančna spodbuda določi na
osnovi vrednosti 5.000 SIT za vsak vgrajen termostatski ventil. Ne glede na to
celotna finančna spodbuda ne more presegati 30% vrednosti, izkazane z računi
o izvedbi investicije v skladu s projektno
dokumentacijo.
V primeru izvedbe ukrepa pod točko
C) se celotna finančna spodbuda izračuna
glede na površino izvedbe toplotne zaščite
(izolacije) s seštevkom finančnih spodbud
za posamezno gradbeno konstrukcijo, kot
je določeno v tabeli. Ne glede na to celotna
finančna spodbuda ne more biti večja od
5,000.000 SIT in ne more presegati 20%
vrednosti, izkazane z računi o izvedbi investicije v skladu z razpisom.
Prejemnik finančne spodbude ima obveznost, da bo spremljal porabo energije v
stavbi. Za tri ogrevalne sezone bo, ne da bi
bil izrecno pozvan, Ministrstvu posredoval
letno bilanco porabe toplote oziroma bo kadarkoli na posebno zahtevo Ministrstva posredoval podatke o učinkih ukrepov na rabo
energije v stavbi. Poleg tega bo Ministrstvu
omogočil kontrolni ogled izvedbe investicije.
V nasprotnem primeru bo moral Ministrstvu,

na prvi poziv, vrniti vsa dodeljena sredstva
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: za finančne spodbude se na proračunski postavki 5539 proračuna RS za leto 2006 namenja
okvirno 20,000.000 SIT.
Informativna
debeline
toplotne
izolacije

Normativna
toplotna
prehodnost
Umax

Finančna
spodbuda

cm

W/m2K

SIT/ m2

8
20
20
6
-

0,40
0,25
0,20
< 0,50
1,10
1,40

1500

6000

6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: v obdobju od 1.6. do 31. 12. 2006 na osnovi pogodbe o finančni spodbudi.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Na posameznem odpiranju bodo odprte prispele vloge, ki bodo oddane na pošti
za prvo odpiranje do 3. 5. 2006, nato do
4. 7. 2006, 5. 9. 2006 in 3. 10. 2006, vendar
najkasneje do roka, ki bo določen v objavi
o porabi sredstev razpisa. Za pravilno vloženo vlogo šteje pravočasno oddana vloga
v pravilno označeni zaprti ovojnici, in sicer
na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor,
Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva 12, 1000
Ljubljana. V levem spodnjem kotu ovojnice
mora biti jasno označen pripis “Vloga za
finančno spodbudo JR-ST – Ne odpiraj!” in
v levem zgornjem kotu mora biti naveden
polni naslov vlagatelja.
Prosilci morajo vloge oddati na poštah
na okencih za strojno sprejemanje vlog,
po možnosti priporočeno, tako da bo iz
poštnega žiga razviden datum, ura in minuta predložitve vloge na pošti. Kolikor
natančen čas oddaje ne bo razviden, se
upošteva oddaja ob 24. uri. V primeru prispetja večjega števila vlog z enakim časom
oddaje, se bodo vloge uvrstile v vrstni red s
komisijskim žrebom.
Neustrezno dostavljene ali označene
vloge ne bodo uvrščene v vrstni red prispetja, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene
prosilcem.
8. Datumi odpiranja za dodelitev sredstev: vse pravilno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Datumi pričetka
posameznih odpiranj so naslednji: prvo dne
5. 5. 2006 in naslednja, ki se bodo izvajala
do porabe sredstev, dne: 6. 7. 2006, 7. 9.
2006 in 5. 10. 2006. Odpiranje, ki ne bo
javno, bo potekalo v prostorih Ministrstva
za okolje in prostor, Sektor za aktivnosti
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,
Dimičeva 12, Ljubljana.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa, je
45 dni od dneva odpiranja vloge.
10. Kraj in čas, kjer zainteresirani dobijo
razpisno dokumentacijo: po objavi v Uradnem listu RS bo dostopna na spletni strani Ministrstva: www.gov.si/aure. Naročite jo
lahko tudi s pisnim zahtevkom na naslov Ministrstva ali po faksu 01/300-69-91 do roka,
ki velja za predložitev vlog.
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11. Dodatne informacije o razpisu lahko
dobite po tel. 01/300-69-90 vsak ponedeljek
in sredo od 9. do 12. ure. Nasvet pri pripravi
investicije glede vrste in tehnične izvedbe
ukrepov lahko dobite pri energetskih svetovalcih. Informacije o urniku delovanja svetovalnih pisarn in za dogovor o obisku so v
prilogi razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-7630/06
Javni razpis
za sofinanciranje vzpostavitve in
delovanja prijavnega centra za ilegalne
in škodljive vsebine na internetu
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo (MVZT), Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-00, faks
01/478-83-75, http://mvzt.gov.si, e-pošta:
mvzt@gov.si.
2. Pravna podlaga: pravna podlaga za
razpis je Zakon o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in
110/02), Proračun Republike Slovenije za
leto 2006 (Uradni list RS, št. 116/05), Zakon
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in 2007 (Uradni list RS, št.
116/05), Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 13/06), Poziv k oddaji predlogov v
okviru večletnega programa Skupnosti za
spodbujanje varnejše uporabe interneta in
novih spletnih tehnologij (Varnejši internet
plus) (Uradni list Evropske unije C 223/8,
10. 9. 2005) in javni poziv za izdajo pisma
o nameri prijaviteljem na razpis za klicne
centre v okviru razpisa komunitarnega programa Varnejši internet plus (Uradni list RS,
št. 89/05, 7. 10. 2005).
3. Predmet javnega razpisa: Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo
kot nacionalna koordinacijska točka komunitarnega programa Varnejši internet plus
sofinanciralo projekt vzpostavitve in delovanja prijavnega centra za ilegalne in škodljive
vsebine na internetu.
4. Osnovni pogoji in merila: na javni razpis se lahko prijavijo: vsi pravni subjekti – razen subjekti registrirani na podlagi Zakona
o gospodarski družbah (javni zavodi, izobraževalne institucije, ponudniki ali združenja
ponudnikov internetnih storitev, združenja
staršev in otrok, združenja za varstvo pravic potrošnikov) in ostale organizacije civilne družbe s sedežem v Republiki Sloveniji. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo pričakuje od prijavitelja, da
organizira vse zainteresirane subjekte civilne družbe na podlagi konzorcijske pogodbe,
ki je obvezna priloga k prijavi na razpis. Na
razpis se lahko prijavi konzorcij prijaviteljev,
ki je že konkuriral na EU razpisu za prijavne
centre v okviru programa Varnejši internet
plus za leto 2005.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev je 20 milijonov SIT (DDV
vključen) za obdobje trajanja projekta največ 2 leti.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva
so na voljo na proračunski postavki 5677
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo za leti 2006 in 2007. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v roku največ dveh let od datuma podpisa pogodbe o
sofinanciranju.

7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: vloge morajo dospeti v vložišče Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, ali na elektronski poštni naslov: andrej.tomsic@gov.si, najpozneje do
31. 3. 2006, do 24. ure, ne glede na način
dostave (s priporočeno pošiljko ali osebno).
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: vloge bodo odprte dne 31. 3.
2006. Neveljavne vloge (nepravilno sestavljene in nepravočasno prispele) ne bodo
obravnavane.
9. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: potencialni
prejemniki bodo obveščeni o izidu razpisa v
roku 3 delovnih dni.
10. Čas, kraj in oseba, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignejo na Ministrstvu za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, ali prek elektronskega poštnega
naslova: andrej.tomsic@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 4302-15/2006
Ob-7642/06
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list, RS,
št. 96/02 in 115/06) in na podlagi 6. in 9.
člena Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij
(Uradni list, RS, št. 12/05 in 24/06), Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje znanstvenih monografij v letu 2006 z dne 10. 3. 2006 in Metodologijo ocenjevanja prijav za sofinanciranje
znanstvenih monografij v letu 2006, z dne
13. 1. 2006 Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdaje znanstvenih
monografij v letu 2006
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– natisa izvirnih znanstvenih monografij
slovenskih avtorjev ter virov z uvodno študijo in komentarjem,
– natisa prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik,
– natisa prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik, pomembnih za razvoj znanstvene vede in slovenske
znanstvene terminologije.
Monografije morajo biti opremljene po
mednarodnih bibliografskih standardih in
standardih za znanstveni tisk, veljavnih v
Republiki Sloveniji.
V primeru monografij slovenskih avtorjev v slovenskem jeziku agencija sofinancira stroške lektoriranja, tehnične priprave
rokopisa za tisk in tiskarske stroške, ne
sofinancira pa avtorskega honorarja piscu
monografije.
V primeru prevoda monografij slovenskih
avtorjev v tuji jezik pri tujem založniku agencija sofinancira največ do 50% priznanih
stroškov prevajanja.
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V primeru prevoda monografij tujih avtorjev v slovenski jezik agencija sofinancira
do 50% priznanih stroškov prevajanja, tehnične priprave prevoda za tisk in tiskarske
stroške.
Magisteriji prirejeni v knjižni obliki se ne
sofinancirajo.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na javni razpis za sofinanciranje izdaje
znanstvenih monografij se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji, založbe ter
samozaložbe in društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo
pravne osebe iz slovenskega zamejstva in
pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(obrazec ARRS-ZM-01-2006) in samostojne
priloge:
a) dokončen rokopis monografije v elektronski obliki z obsegom do največ 30 avtorskih pol (obsežnejše rokopise je treba
dodatno utemeljiti) in na posebnem listu kazalo vsebine;
b) avtorsko ali uredniško predstavitev izvirne monografije (Obrazec: ARRSZM-02-2006); potrebno priložiti tudi pri prevodu monografije slovenskega avtorja pri
tujem založniku;
c) dve recenziji rokopisa znanstvene
monografije (Obrazec ARRS-ZM-03-2006);
potrebno priložiti pri prevodu monografije
slovenskega avtorja pri tujem založniku; ni
potrebno pri prijavi prevodov monografij tujih
avtorjev v slovenščino;
d) predstavitev prevoda monografije tujega avtorja v slovenščino (Obrazec: ARRSZM-04-2006);
e) finančni predračun (Obrazec: ARRSZM-05-2006);
f) predračun tiskarne;
g) pogodbo avtorja s tujim založnikom,
če bo prevod monografije slovenskega avtorja objavljen v tujini oziroma dokazilo, da
je monografija sprejeta v tisk;
h) izjava, da so izpolnjene vse pogodbene obveznosti v predhodnem letu (le v
primeru, da je bilo prijavitelju odobreno sofinanciranje v predhodnem letu) (Priloga:
ARRS-ZM-PR-04-2006);
i) izjava prijavitelja, da se lahko podatki,
navedeni v prijavi, uporabljajo za evidenco
agencije (Priloga: ARRS-ZM-PR-05-2006).
Recenzenta monografije morata biti
ugledna znanstvenika s tistega področja,
s katerega je monografija. Recenzenta ne
smeta biti iz iste raziskovalne skupine kot je
avtor monografije. Recenzenta morata imeti
najmanj enak znanstveni naziv kot avtor.
Predračun tiskarne mora vsebovati naslednje tehnične podatke: naklada, obseg
(v avtorskih polah), format, stavek, tisk, vezava, filmi, papir, platnice in finančne podatke (cena tiska na izvod in skupni tiskarski
stroški).
Prijavni obrazec in samostojne priloge je
treba poslati:
– v enem izvodu v elektronski obliki na
naslov: razpis-monografije@arrs.si in
– v enem izvodu v tiskani obliki na naslov
agencije.
4. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
– pomen monografije za razvoj znanstvenega področja,
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– aktualnost monografije,
– pomen monografije za razvijanje znanstvene in strokovne terminologije,
– reference avtorja,
– poseben pomen za slovenski ali mednarodni prostor.
Metodologija ocenjevanja prijav za sofinanciranje znanstvenih monografij v letu
2006 z vrednotenjem meril in Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev
za sofinanciranje znanstvenih monografij v
letu 2006 so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijave bodo ocenjene po postopku in na
način kot to določa pravilnik.
5. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 110,000.000 SIT (459.021,87 EUR).
Glede na obseg sredstev za sofinanciranje znanstvenih monografij, se bodo sofinancirale tiste monografije, ki bodo na podlagi izračuna presegle znesek 100.000 SIT
(417,29 EUR).
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva:
– knjiga mora iziti v letu 2006; agenciji
mora biti dostavljena do 31. 12. 2006,
– v primeru natisa prevoda monografije
tujega avtorja v slovenski jezik mora knjiga
iziti do 30. junija 2007, agenciji mora biti
dostavljena do 15. julija 2007.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave o dodelitvi subvencij, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Pisne prijave z oznako: »Ne odpirajprijava na javni razpis za sofinanciranje
znanstvenih monografij v letu 2006« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah
v vložišče Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo
mora prispeti na naslov ne glede na vrsto
prenosa te pošiljke do vključno 11. 4. 2006
do 12. ure. V vsaki poslani pošiljki z oznako
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih monografij v letu
2006«, je lahko le ena prijava.
Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji
posredovati na elektronski naslov: razpismonografije@arrs.si do vključno 11. 4. 2006
do 12. ure. Pisni prijavi mora biti priložena
izjava, da je elektronsko oddana prijava popolnoma enaka kot pisna. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku
oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po
elektronski pošti, pri čemer je za identičnost
obeh prijav odgovoren prijavitelj.
b) V postopku izbora bo agencija obrav
navala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z
razpisom in obrazci zahtevane podatke in
dokazila in katere prispejo na agencijo v
roku, določenem s tem razpisom.
c) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko a) komisija za odpiranje
prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo zavrnjene kot neustrezne.
8. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje: odpiranje prijav bo na Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, Ljubljana, v sejni sobi,
13. 4. 2006.
9. Rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni naj-
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pozneje v 90 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in razpisano dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od dneva
objave razpisa vsak delavnik med 8.30 in
15. uro do vključno 10. 4. 2006 in med 8.30
in 10. uro do 11. 4. 2006 v vložišču Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30 ali na spletni
strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi).
11. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri
Živi Žlajpah osebno ali po tel. 01/478-47-16
in 01/400-59-16, vsak delavnik od 9. do 13.
ure, e-mail: ziva.zlajpah@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 4302-19/2006
Ob-7643/06
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02 in 115/05) in na podlagi 6. in 9. člena
Pravilnika o postopku in merilih za izbor in
sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij (Uradni list RS, št. 24/06),
Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih
sredstev za sofinanciranje poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letu 2006, z dne
9. 3. 2006 in Metologije ocenjevanja prijav za
sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih
periodičnih publikacij v letu 2006, z dne 9. 3.
2006, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja domačih
poljudnoznanstvenih periodičnih
publikacij v letu 2006
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– izdajanja periodičnih publikacij s poljudnoznanstveno vsebino, ki so pomembne
za prenos spoznanj v izobraževanje,
– izdajanja poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij, namenjenih širjenju ter
dvigu splošne znanstvene kulture.
Agencija od proizvodnih stroškov sofinancira stroške tiska in stroške priprave na
tisk, ne sofinancira pa avtorskega honorarja
piscem člankov.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
a) Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji,
založbe in samozaložbe ter društva. Prav
tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu:
prijavitelj).
b) Poljudnoznanstvene periodične publikacije morajo ustrezati bibliografskim in
tehničnim standardom za znanstveni tisk in
serijske publikacije.
c) Pogoji, za uvrstitev poljudnoznanstvene periodične publikacije v prednostni seznam so:

– izhaja že najmanj eno leto pred razpisom;
– izhaja skladno z letnim načrtom v letu
pred objavo razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju);
– domača stran na internetu (vsaj s kazalom vsake številke in s povzetkom);
– ustrezna tehnična kakovost po mednarodnih standardih;
– izpolnjene pogodbene obveznosti iz
predhodnega proračunskega leta;
– katalogizirani vsi prispevki za obdobje
treh let pred objavo novega razpisa v sistemu COBBIS oziroma za obdobje njihovega
izhajanja, če je le-to krajše od treh let.
d) Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo skladno z razpisno dokumentacijo.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(Obrazec: ARRS-PPPZ-01-2006) in samostojne priloge:
– redni izpisek iz sodnega registra oziroma upravne enote, ki ni starejši od 30 dni;
– številko vpisa v razvid medijev;
– izjavo prijavitelja, da so izpolnjene vse
pogodbene obveznosti iz predhodnega leta
do agencije (le v primeru, da je bilo prijavitelju odobreno sofinanciranje v predhodnem
letu) (Obrazec: ARRS-PPPZ-02-2006);
– pisno izjavo prijavitelja, da se lahko
podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za
evidenco agencije oziroma seznama, določenega s pravilnikom (Obrazec: ARRSPPPZ-03-2006);
– posebno podrobno obrazložitev za prijavitelja, katerega poljudnoznanstvena periodična publikacija izhaja samo enkrat letno
in s tem ne izpolnjuje osnovnega bibliografskega standarda za periodične publikacije;
– celoten izvod letnika za prijavitelja poljudnoznanstvene periodične publikacije, ki
v predhodnem proračunskem letu ni bila
sofinancirana;
– seznam članov uredniškega odbora;
– uredniški program z napovedjo prispevkov (avtorji člankov in okvirni naslovi);
– obrazec/vprašalnik za recenzente in
seznam recenzentov (z imeni in akademskimi naslovi);
– predračun tiskarne in predračun za pripravo za tisk.
Prijavni obrazec in samostojne priloge je
treba poslati:
– v enem izvodu v elektronski obliki na
naslov: razpis-periodika-poljudnoznanstve
na@arrs.si,
in
– v enem izvodu v tiskani obliki na naslov
agencije.
4. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
– odmevnost in razširjenost poljudnoznanstvene periodične publikacije;
– pomen za poljudnoznanstveno predstavitev področja in podpodročja, za njegov
razvoj in meddisciplinarne povezave;
– prispevek poljudnoznanstvene periodične publikacije k informiranju javnosti o
izsledkih raziskav domačih in tujih znanstvenikov;
– doseganje bibliografskih in tehničnih
standardov za serijske publikacije;
– posebna skrb za razvoj slovenske poljudnoznanstvene terminologije;
– objavljeni vsaj štirje pregledni članki
na leto.
Metodologija ocenjevanja prijav za sofinanciranje poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letu 2006 z vrednotenjem
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meril ter Usmeritve Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje
poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij
v letu 2006 so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijave bodo ocenjevane po postopku in
na način kot to določa pravilnik.
4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa znana 20,000.000 SIT/83.458,52 EUR.
6. V postopku izbora so upoštevane
samo prijave, ki so oddane pravočasno v
razpisnem roku in pravilno opremljene ter
imajo vse elemente, zahtevane z razpisno
dokumentacijo.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: vsi zvezki poljudnoznanstvene periodične publikacije za
letnik morajo iziti v tekočem koledarskem
letu in biti dostavljeni do 31. 12. 2006 agenciji. Če je izhajanje poljudnoznanstvene
periodične publikacije vezano na šolsko
leto, mora poljudnoznanstvena periodična publikacija iziti do konca šolskega leta
2006-2007, agenciji pa mora biti dostavljena
do 15. julija 2007.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za sofinanciranje
domačih poljudnoznanstvenih periodičnih
publikacij v letu 2006« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti
na naslov ne glede na vrsto prenosa te
pošiljke do vključno 6. 4. 2006 do 12. ure.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj-prijava na javni razpis za sofinanciranje
domačih poljudnoznanstvenih periodičnih
publikacij v letu 2006«, je lahko le ena
prijava.
Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti po
polnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji
posredovati na elektronski naslov: razpisperiodika-poljudnoznanstvena@arrs.si do
vključno 6. 4. 2006 do 12. ure. Pisni prijavi
mora biti priložena izjava, da je elektronsko
oddana prijava popolnoma enaka kot pisna. Za pravilno oddane prijave se štejejo
prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah,
v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren
prijavitelj.
b) V postopku izbora bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z
razpisom in obrazci zahtevane podatke in
dokazila in katere prispejo na agencijo v
roku, določenem s tem razpisom.
c) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko a) komisija za odpiranje
prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo zavrnjene kot neustrezne.
9. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje
Odpiranje prijav bo na Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, v sejni
sobi v I. nadstropju, dne 10. 4. 2006.
Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave. Nepravočasno prispelih in nepravilno označenih prijav komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju.
10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavite-

lji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v 90 dneh od dneva odpiranja
prijav.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od
dne objave razpisa vsak delavnik med 9. in
15. uro do vključno 6. 4. 2006 in med 9. in
12. uro dne 6. 4. 2006 v vložišču agencije,
Tivolska cesta 30, ali na spletni strani agencije (http:// www.arrs.gov.si/sl/razpisi).
12. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom lahko zainteresirani dobijo na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije pri Gabrijeli Biserki
Šertel osebno ali po tel. 01/478-46-98 in
01/400-59-18, vsak delavnik od 9. do 13.
ure, e-mail: biserka.sertel@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 4302-18/2006
Ob-7644/06
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/02 in 115/05) in na podlagi 6. in 9. člena Pravilnika o postopku in merilih za izbor
in sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij (Uradni list RS, št. 12/05,
49/05 in 24/06), Usmeritve Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za
dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2006, z dne 9. 3. 2006 in Metologije ocenjevanja prijav za sofinanciranje
domačih znanstvenih periodičnih publikacij
v letu 2006 z dne 9. 3. 2006, Javna agencija
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja domačih
znanstvenih periodičnih publikacij v
letu 2006
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– izdajanja periodičnih publikacij z znanstveno vsebino,
– izdajanja znanstvenih periodičnih publikacij, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki
razvoj.
Agencija od proizvodnih stroškov sofinancira stroške tiska in stroške priprave na
tisk, ne sofinancira pa avtorskega honorarja
piscem člankov.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
a) Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji, založbe ter
samozaložbe in društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo
pravne osebe iz slovenskega zamejstva in
pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).
b) Znanstvene periodične publikacije
morajo ustrezati veljavnim mednarodnim
bibliografskim in tehničnim standardom za
znanstveni tisk in serijske publikacije.
c) Pogoji, za uvrstitev znanstvene periodične publikacije v prednostni seznam so:
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– izhaja že najmanj eno leto pred razpisom;
– izhaja skladno z letnim načrtom v letu
pred objavo razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju);
– domača stran na internetu (vsaj s kazalom vsake številke in s povzetkom);
– ustrezna tehnična kakovost po mednarodnih standardih;
– izpolnjene pogodbene obveznosti iz
predhodnega proračunskega leta (do konca razpisa morajo iziti vse številke letnika
2005);
– pisne recenzije znanstvenih člankov;
– katalogizirani vsi prispevki za obdobje
treh let pred objavo novega razpisa v sistemu COBISS oziroma za obdobje njihovega
izhajanja, če je le-to krajše od treh let.
d) Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo skladno z razpisno dokumentacijo.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(Obrazec: ARRS-PPZ-01-2006) in samostojne priloge:
– redni izpisek iz sodnega registra oziroma upravne enote, ki ni starejši od trideset
dni;
– številko vpisa v razvid medijev;
– finančni predračun (Obrazec: ARRSPPZ-02-2006);
– predračun tiskarne za pripravo za tisk;
– izjavo prijavitelja, da so izpolnjene vse
pogodbene obveznosti iz predhodnega leta
do agencije, če je bilo odobreno sofinanciranje v predhodnem letu (Obrazec: ARRSPPZ-03-2006);
– pisno izjavo prijavitelja, da se lahko
podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za
evidenco agencije oziroma seznama, določenega s pravilnikom (Obrazec: ARRSPPZ-04/2006);
– verodostojno dokazilo o vključitvi znanstvene periodične publikacije v mednarodno
podatkovno bazo če tega podatka prijavitelj
ne objavlja v impresumu periodične publikacije;
– seznam članov uredniškega odbora;
– uredniški program z napovedjo prispevkov (avtorji člankov in okvirni naslovi);
– obrazec/vprašalnik za recenzente in
seznam recenzentov (z imeni in tudi z akademskimi naslovi);
– posebno podrobno obrazložitev za prijavitelja, katerega znanstvena periodična
publikacija izhaja samo enkrat letno in s
tem ne izpolnjuje osnovnega bibliografskega standarda za periodične publikacije;
– celoten izvod letnika za prijavitelja znanstvene periodične publikacije, ki v
predhodnem proračunskem letu ni bila sofinancirana.
Prijavni obrazec in samostojne priloge je
treba poslati:
– v enem izvodu v elektronski obliki na naslov: razpis-periodika-znanstve
na@arrs.si,
in
– v enem izvodu v tiskani obliki na naslov
agencije.
4. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
– delež znanstvene vsebine v odnosu na
strokovno vsebino;
– pomen za znanstveno področje in podpodročje, za njegov razvoj in meddisciplinarne povezave;
– prispevek znanstvene periodične publikacije k informiranju domače in tuje znanstvene in strokovne javnosti o naših raziskavah;
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– vključenost znanstvene periodične publikacije v mednarodno znanstveno diskusijo;
– vključenost znanstvene periodične publikacije v mednarodne podatkovne baze
in v uradni seznam za znanstvene serijske
publikacije agencije;
– doseganje bibliografskih in tehničnih
standardov za znanstveni tisk in serijske
publikacije;
– dvojezičnost oziroma večjezičnost
znanstvene periodične publikacije in posebna skrb za razvoj slovenske znanstvene
terminologije;
– objavljeni vsaj štirje pregledni članki na
leto v slovenskem jeziku.
Metodologija ocenjevanja prijav za sofinanciranje znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2006 z vrednotenjem meril ter
Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2006 so
sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijave bodo ocenjevane po postopku in
na način kot to določa pravilnik.
5. Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 220,000.000 SIT/918.043,73
EUR.
6. V postopku izbora so upoštevane
samo prijave, ki so oddane pravočasno v
razpisnem roku in pravilno opremljene ter
imajo vse elemente, zahtevane z razpisno
dokumentacijo.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: vsi zvezki znanstvene periodične publikacije za letnik morajo iziti v tekočem koledarskem letu in biti
dostavljeni agenciji do 31. 12. 2006. Če je
izhajanje znanstvene periodične publikacije
vezano na šolsko leto, mora znanstvena periodična publikacija iziti do konca šolskega
leta 2006–2007, agenciji mora biti dostavljena do15. julija 2007.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za sofinanciranje
domačih znanstvenih periodičnih publikacij
v letu 2006« morajo prijavitelji dostaviti v
zaprtih ovojnicah v vložišče Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s
prijavo mora prispeti na naslov ne glede na
vrsto prenosa te pošiljke do vključno 6. 4.
2006 do 12. ure. V vsaki poslani pošiljki z
oznako »Ne odpiraj-prijava na javni razpis
za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2006«, je lahko le
ena prijava.
Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji
posredovati na elektronski naslov: razpisperiodika-znanstvena@arrs.si do vključno
6. 4. 2006 do 12. ure. Pisni prijavi mora biti
priložena izjava, da je elektronsko oddana
prijava popolnoma enaka kot pisna. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so
v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki
in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
b) V postopku izbora bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z
razpisom in obrazci zahtevane podatke in
dokazila in katere prispejo na agencijo v
roku, določenem s tem razpisom.
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c) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko a) komisija za odpiranje
prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo zavrnjene kot neustrezne.
9. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje: odpiranje prijav bo na Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, v sejni
sobi v I. nadstropju, dne 10. 4. 2006.
10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v 90 dneh od dneva odpiranja
prijav.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od
dne objave razpisa vsak delavnik med 8.30
in 15. uro do vključno 6. 4. 2006 in med 8.30
in 12. uro dne 6. 4. 2006 v vložišču Javne
agencije za raziskovalne dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, ali na spletni
strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi).
12. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri gospe Gabrijeli Biserki
Šertel osebno ali po tel. 01/478-46-98 in
01/400-59-18 vsak delavnik od 9. do 13. ure,
e-mail: biserka.sertel@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 320-03-1/2006-1700
Ob-7189/06
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo
mesto za obdobje 2004 – 2006 (Ur. l. RS, št.
38/04) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2006 (Ur. l. RS, št. 100/05)
Občinska uprava Mestne občine Novo mesto objavlja
javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto za leto 2006
– ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Novo mesto
I. Predmet javnega razpisa: Mestna občina Novo mesto razpisuje proračunska
sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja za leto 2006 v okvirni višini
91,000.000 SIT.
II. Upravičenci za dodelitev sredstev:
upravičenci do sredstev so kmetijska gospodarstva in društvene organizacije – fizične in pravne osebe, s stalnim prebivališčem
oziroma sedežem v Mestni občini Novo mesto, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo
hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter
s promocijo in izobraževanjem na področju
razvoja kmetijstva in podeželja.
III. Merila za izbor prejemnikov sredstev:
– stalno prebivališče in zemljišča upravičenca se nahajajo na območju Mestne
občine Novo mesto;
– upravičenec (kmetijsko gospodarstvo)
je vpisan v register kmetijskih gospodarstev,
ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS;
– izobraževalne organizacije so registrirane za izvedbo izobraževanja in predavanja iz področja kmetijstva in podeželja;
– društvene organizacije opravljajo svojo
dejavnost skladno z Zakonom o društvih;

– v obravnavanje se uvrstijo vse vloge,
ki izpolnjujejo pogoje in merila tega javnega
razpisa.
IV. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, višina pomoči in pogoji za
pridobitev pomoči
Vloge se bodo obravnavale tudi na podlagi naslednjih meril in pogojev, ki bodo
upoštevana pri razdeljevanju proračunskih
sredstev:
1. Preprečevanje zaraščanja obdelovalnih kmetijskih površin (PP 14 042101)
Okvirna višina razpisanih sredstev je
32,000.000 SIT.
1.1. Spodbujanje pašnega in kosnega izkoriščanja travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
(okvirna višina sredstev: 10,000.000 SIT)
Namen ukrepa je podpora pašnemu in
kosnemu izkoriščanju travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost s ciljem obdržati stalež živine,
ohraniti poseljenost in posredno, s preprečevanjem zaraščanja kmetijskih površin, ohranjati izgled tradicionalne kulturne krajine.
Višina pomoči:
– do 10.000 SIT/ha za gorsko-višinsko
območje in strme kmetije,
– do 6.000 SIT/ha za gričevnato-hribovito območje in kraško območje,
– do 4.000 SIT/ha za druga območja z
omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost
zaradi: težjih pridelovalnih razmer ali demografske ogroženosti območja ali obmejne
lege območja.
Pogoji za pridobitev pomoči
Opredelitev kmetije v gorsko-višinsko
območje ali med strme kmetije, v gričevnato-hribovito območje, kraško območje ali
v druga območja z omejenimi dejavniki za
kmetijsko dejavnost zaradi težjih pridelovalnih razmer se izvede na podlagi elaborata
»Območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji« (v skladu s 110.
členom ZKZ) ali na podlagi demografske
ogroženosti območja (v skladu s 1. in 2.
členom Uredbe o območjih, ki se štejejo za
demografsko ogrožena območja v Republiki
Sloveniji, Ur. l. RS, št. 19/99 in 60/99) ali na
podlagi določitve naselij, ki ležijo na obmejnem območju (v skladu s 1. členom Zakona
o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem
prometu in sodelovanju, Ur. l. RS, št. 20/01,
43/01 in 46/05).
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo, iz katere je razvidna/o:
– velikost kmetije, ki mora imeti najmanj
1ha krmnih površin: trajnega travinja in pašnikov,
– število živali na kmetiji, na kateri mora
biti najmanj 1,5 GVŽ (glava velike živine/kmetijo),
– obtežba obdelovalnih površin na kmetiji: v mejah 0,5-1,9 GVŽ/ha,
– krmne površine, ki morajo biti v tekočem letu najmanj enkrat pokošene ali popašene (izjava),
– poraba na kmetiji pridelane krme za
lastne živali z možnostjo dokupa krme, pridelane na kmetijah,
– gnojenje na podlagi gnojilnega načrta
(priloga) in dobre kmetijske prakse (izjava).
1.2. Izboljšanje genetskega potenciala v
živinoreji – umetno osemenjevanje (okvirna
višina sredstev: 8,000.000 SIT)
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenjevanja s strani pooblaščene
veterinarske organizacije izboljšati prirejo
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mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena kvalitetnih plemenjakov.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic, plemenskih svinj ali kobil; izjema so naselja v
nižinskem območju občine, ki so izvzeta iz
ukrepa pod točko 1., podpoglavja 1.1. in se
jim krijejo stroški osemenjevanja za navedene plemenske živali do 100%,
– do 50% upravičenih stroškov za nabavo semena kvalitetnih plemenjakov za tiste
kmete, ki imajo koncesijo.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji,
– za sofinanciranje nakupa semena: kopija odločbe o koncesiji in predložen račun
o nakupu semena.
1.3. Preventivni ukrepi veterinarske
službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah
(okvirna višina sredstev: 1,500.000 SIT)
Namen ukrepa je z izvedbo preventivnih
ukrepov pri živalih izboljšati njihovo zdravje,
dolgoživost in kondicijo s ciljem proizvodnje
kakovostnega mleka in mesa na kmetijah.
Sofinancirajo se naslednji ukrepi: analize
blata, preventivno zatiranje parazitov pri govedu, konjih in drobnici (dehelmentizacija),
analize krvi, antibiogrami.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov za analize blata, preventivno zatiranje parazitov pri
govedu, konjih in drobnici (dehelmentizacija), analize krvi in antibiograme.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedene storitve preventivnih
ukrepov pooblaščene veterinarske organizacije v tekočem letu (iz računa mora biti
razvidna vrsta opravljene storitve).
1.4. Pregledi molznih strojev (okvirna višina sredstev: 200.000 SIT)
Namen ukrepa je izboljšanje kvalitete
mleka (predvsem z zmanjšanjem števila
somatskih celic) in ohranjanje zdravega vimena krav.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov pregleda
molznega stroja.
Pogoj za pridobitev pomoči
– račun za izvedeno storitev pooblaščene organizacije – servisa molznih strojev (iz
računa mora biti razvidna vrsta opravljene
storitve).
1.5. Spodbujanje razvoja čebelarstva in
zdravstvene zaščite čebel (okvirna višina
sredstev: 300.000 SIT)
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel (preventivni in kurativni
ukrepi) in spodbujanje razvoja čebelarstva
zaradi njegove večnamenske vloge.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci do subvencij so čebelarska
društva, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na
zdravstveno zaščito čebel,
– seznam upravičencev zdravstvene
preventive čebel.
1.6. Izboljšanje kolobarja – rodovitnosti
tal z vključevanjem ugodilk in alternativnih
(pozabljenih) poljščin v kolobar (okvirna višina sredstev: 8,000.000 SIT)

Namen ukrepa je izboljšanje kolobarja z
vključevanjem ugodilk (okopavine oziroma
listanke, detelje ali travno-deteljne mešanice) in t.i. alternativnih poljščin, ki smo jih v
preteklosti že pridelovali (pira, rž, tritikala,
oves, sirek, proso, ajda, sončnica, oljna ogrščica, repica, gorjušica, krmni grah, grašica,
bob, leča, čičerika, buča, lan, mak, konoplja ipd.). Navedene poljščine izboljšujejo
lastnosti tal (grudičavost tal), kar ima za
posledico vzpostavitev, ohranjanje in vzdrževanje naravne rodovitnost tal.
Višina pomoči:
– do 10.000 SIT/ha upravičenih stroškov
dodatnih agrotehničnih ukrepov izvajanja
načrtnega kolobarjenja za njive pod poljščinami oziroma vrtninami, ki so v sistemu
kolobarja (po definiciji so poljščine vse kmetijske rastline, ki jih pridelujemo na njivah).
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vse njivske površine, na katerih se
ukrep izvaja (v ha),
– na kmetijskem gospodarstvu mora biti
najmanj 0,50 ha njiv,
– v petletno kolobarjenje morajo biti
vključene najmanj 3 poljščine, od tega vsaj
2 od zgoraj navedenih ugodilk ali alternativnih poljščin,
– upravičenec je dolžan predložiti gnojilni
načrt na podlagi analize zemlje v roku 5 let
od prvega prejetja finančnih sredstev za ta
ukrep (izjava),
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev na
podlagi prognoze (izjava).
1.7. Sofinanciranje testiranja škropilnic,
pršilnikov in silažnih kombajnov ter sofinanciranje analiz zemlje in krme (okvirna višina
sredstev: 4,000.000 SIT)
Namen testiranja škropilnic in pršilnikov
je optimalna raba zaščitnih sredstev in s tem
zmanjševanje onesnaženosti tal in okolja.
Testiranje silažnih kombajnov se izvaja z
namenom racionalnejše uporabe navedenih
kmetijskih strojev in s tem zmanjševanja
stroškov pridelave po hektarju.
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem
izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Z načrtno
usmerjenim gnojenjem zmanjšujemo onesnaževanje okolja in podtalnice. Analiza
krme služi kot podlaga za izračunavanje
krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali in posredno vpliva na količino
in kvaliteto mleka in mesa.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic in pršilnikov,
– do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme ter za testiranje silažnih
kombajnov.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije s seznamom in podpisi uporabnikov storitev: testiranja škropilnic, pršilnikov in silažnih kombajnov,
– račun pooblaščene organizacije za
analizo zemlje in krme.
2. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (PP 14 042102)
Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 2,000.000 SIT.
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih
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zmogljivosti ter delovne sile – družinskih
članov.
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete v tekočem letu, in sicer:
za nakup strojev, naprav in opreme ter za
gradbena in obrtniška dela.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– prednost pri sofinanciranju imajo naložbe v klanje živali in predelavo mesa na kmetiji, predelavo mleka ter turizem na kmetiji,
– prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo edina oziroma
glavna dejavnost.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno konstrukcijo
investicije,
– potrdilo o statusu kmeta,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o
upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
3. Ureditev kmetijskih zemljišč (PP 14
042105)
Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 10,000.000 SIT.
3.1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v prostor – male agromelioracije
(okvirna višina sredstev: 5,000.000 SIT)
Sredstva so namenjena upravičencem
za izvedbo manjših zemeljskih del, ki ne
pomenijo posega v prostor, kot so: ureditev
pašnikov do končne postavitve električne
ograje, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje
kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč,
izgradnja manjših vodnih zajetij do bruto
tlorisne površine 100 m2 ter druga manjša
zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov za: krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja in
drenažiranje kmetijskih zemljišč do višine
200.000 SIT/ha,
– do višine 40.000 SIT/ha upravičenih
stroškov za postavitev pašnika na novo in
upravičeni stroški obnove obstoječega pašnika do višine 20.000 SIT/ha, in sicer za
nakup in postavitev električnega pastirja ali
mreže,
– do 40% upravičenih stroškov izgradnje
vodnega zajetja, in sicer za: gradbena dela
ter nakup opreme.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
– račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
– posestni list iz katerega je razvidno, da
je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije
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in ima v uporabi najmanj 2 ha primerljivih
kmetijskih zemljišč,
– najemno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč,
na katerih je bil izveden ta ukrep.
3.2. Medsebojna menjava kmetijskih
zemljišč (okvirna višina sredstev: 300.000
SIT)
Sofinancirajo se administrativni stroški
postopkov medsebojne menjave kmetijskih
zemljišč po 45. in 46. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih z namenom zaokrožitve posesti in s tem racionalnejše rabe kmetijskih
zemljišč.
Višina pomoči:
– do 100% stroškov notarja in stroškov
vpisa v zemljiško knjigo.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– posestni list,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe,
– potrdilo k menjalni pogodbi, ki ga izda
Upravna enota Novo mesto,
– overjeno menjalno pogodbo in
zemljiškoknjižni izpisek,
– potrdilo o statusu kmeta iz uradne evidence Upravne enote Novo mesto ali
– potrdilo o zaščiteni kmetiji iz registra
zaščitenih kmetij Upravne enote Novo mesto,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla (menjave kmetijskih zemljišč).
3.3. Sofinanciranje stroškov postopka pri
nakupu kmetijskih zemljišč (okvirna višina
sredstev: 500.000 SIT)
Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov
postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč velikosti nad 0,30 ha, predvsem z namenom
zaokrožitve parcel in s tem izboljšanja velikostne sestave zlasti tistih kmetij, katerim
pomeni kmetovanje edini vir preživljanja.
Višina pomoči:
– do 100% stroškov notarja in stroškov
vpisa v zemljiško knjigo.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe,
– ustrezno pogodbo o nakupu kmetijskega zemljišča (ne starejša od enega leta),
iz katere je razviden prenos lastništva na
upravičenca,
– odločbo Upravne enote Novo mesto o
nakupu zemljišča,
– potrdilo o statusu kmeta iz uradne evidence Upravne enote Novo mesto ali
– potrdilo o zaščiteni kmetiji iz registra
zaščitenih kmetij Upravne enote Novo mesto,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla (nakupa kmetijskih zemljišč).
3.4. Sofinanciranje dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vodnih
virov v primerih postavitve malih namakalnih
sistemov (okvirna višina sredstev: 200.000
SIT)
Namen ukrepa je spodbujanje uvedbe
namakanja kmetijskih zemljišč za potrebe
intenzivne rastlinske pridelave, zlasti pridelave vrtnin, katere glavni namen je oskrba
trga s svežo zelenjavo.
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Višina pomoči:
– do 50% priznanih stroškov nastalih pri
ugotavljanju vodnega vira (vrtin),
– do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, in sicer: za pripravo in izdelavo dokumentacije za pridobitev
dovoljenja za izkoriščanje vodnega vira.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo (z navedbo predvidenih površin
za namakanje, vrste poljščin oziroma vrtnin,
časovnega obdobja in načina namakanja),
– kopijo katastrskega načrta (z označbo
parcel, predvidenih za namakanje),
– odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS o uvedbi melioracije,
– dovoljenje za izkoriščanje vodnega vira
Ministrstva za okolje in prostor RS,
– račun stroškov idejnega projekta oziroma hidrološke študije in ostalih stroškov
priprave dokumentacije,
– potrdilo o statusu kmeta iz evidence
Upravne enote Novo mesto ali
– potrdilo o zaščiteni kmetiji iz registra
zaščitenih kmetij Upravne enote Novo mesto.
3.5. Ureditev poljskih poti (okvirna višina
sredstev: 4,000.000 SIT)
Sofinancira se ureditev poljskih poti z
namenom izboljšanja dostopa do kmetijskih
zemljišč.
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov izvedenih
del – ureditve poljskih poti, in sicer: za dovoz
in planiranje gramoza.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo za ureditev poti s pismenimi soglasji lastnikov zemljišč ob poti,
– kopijo katastrskega načrta z vrisom
poti,
– posestni list ali izpis parcel,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe,
– račun o izvedenih delih.
4. Investicije in tehnološke posodobitve
v kmetijstvu (PP 14 042103 – sofinanciranje
programov)
Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 21,000.000 SIT.
4.1. Sofinanciranje izdelave projektne
dokumentacije za hleve (okvirna višina sredstev: 1,000.000 SIT)
Namen ukrepa je kritje stroškov izdelave
projektne dokumentacije (PGD, PZI projekti)
in poslovnega načrta za novogradnje, rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo
domačih živali – hlevov.
Višina pomoči:
– do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, začete v tekočem
letu za izdelavo projektne dokumentacije in
poslovnega načrta, in sicer: za novogradnjo,
rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun o plačilu projektne dokumentacije (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),
– račun o plačilu poslovnega načrta,
potrjen s strani kmetijske svetovalne službe ali druge pooblaščene organizacije (iz
računa mora biti razvidna vrsta opravljene
storitve),

– pozitivno mnenje pristojne kmetijske
svetovalne službe k predvideni investiciji,
– poslovni načrt, iz katerega mora biti
razvidna vrednost celotne investicije in njena ekonomičnost.
4.2. Sofinanciranje tehnološke opremljenosti kmetij (okvirna višina sredstev:
6,000.000 SIT)
Namen je zagotavljanje ustrezne tehnološke opremljenosti na kmetijah s ciljem
povečanja dohodka na zaposlenega v kmetijstvu, specializacije in posodobitve proizvodnje in pridelave na kmetiji, izboljšanja
kakovosti, higiene in standarda kmetijskih
proizvodov, izboljšanja delovnih razmer na
kmetijah, izboljšanja počutja živali in ravnanja z njimi na kmetijah, izboljšave na objektih, opremi in strojih za vse vrste kmetijskih
dejavnosti na kmetijah, zmanjšanja onesnaževanja s kmetije.
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne
službe o predvideni investiciji,
– lokacijska informacija ali gradbeno dovoljenje,
– račun o nakupu ustreznih strojev ali
opreme.
4.3. Sofinanciranje ureditev gnojišč in
greznic v skladu s predpisi Uredbe mejnih
vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v
tla (Ur. l. RS, št. 84/05) (okvirna višina sredstev: 5,000.000 SIT)
Namen ukrepa je spodbujanje urejanja
gnojišč in gnojničnih jam s ciljem trajnega
varovanja življenjskega in z njim neločljivo
povezanega naravnega okolja ter naravnih
dobrin (tla, voda) v skladu z zakonodajo s
področja varstva okolja ter s predpisi Uredbe o mejnih vrednosti vnosa nevarnih snovi
in gnojil v tla (Ur. l. RS, št. 84/05).
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov izvedenih
del ureditve gnojišč in greznic, in sicer: za
gradbeni material in gradbena dela.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne
službe o predvideni investiciji,
– račun o izvedenih delih,
– lokacijska informacija (v primeru, če
je prostornina gnojne jame do 150 m3) ali
gradbeno dovoljenje.
4.4. Sofinanciranje aktivne obrambe
proti toči (mreže) (okvirna višina sredstev:
1,000.000 SIT)
Namen sofinanciranja vzpostavitve aktivne obrambe proti toči (mreže) je zaščita
pridelkov pred elementarnimi nesrečami v
intenzivnih sadovnjakih.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov za nakup in postavitev mreže v nasadih jablan
in hrušk minimalne površine 0,3 ha, vendar
največ do 700.000 SIT/ha,
– do 30% upravičenih stroškov od vrednosti računa za postavitev mreže v nasadih češenj, višenj, breskev in sliv minimalne
površine 0,1 ha, vendar največ do 700.000
SIT/ha.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta z označbo
obravnavanih parcel,
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– posestni list,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe,
– račun o nakupu materiala.
4.5. Programi izobraževanja kmetov
(okvirna višina sredstev: 4,000.000 SIT)
Pri programih izobraževanja kmetov se
za kmete – nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kmetijske svetovalne službe in programi ostalih
verificiranih izvajalcev izobraževanja kot so:
preizkusi znanja iz varstva rastlin, usposabljanje iz varstva pri delu, tečaji higienskega
minimuma, usposabljanje za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, izobraževanje za
potrebe preusmeritev kmetij v integrirano
pridelavo hrane, izobraževanje za potrebe
ekološkega kmetovanja, usposabljanje za
uvajanje in uporabo sodobnih tehnologij,
izvedba ostalih strokovnih predavanj, seminarjev in strokovnih ekskurzij.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov izobraževanja pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov,
– do 60% upravičenih stroškov izobraževanja kmetom (udeležencem izobraževanja).
Pogoji za pridobitev pomoči:
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednoten program izobraževalne dejavnosti
izvajalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora
biti razvidna kotizacija oziroma participacija
kmetov za posamezne oblike izobraževanj
oziroma usposabljanj, če se izvajalec za
njo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja,
– za udeležence izobraževanja (kmete):
račun oziroma dokazilo o izvedeni storitvi
(programu izobraževanja).
4.6. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih
društev (okvirna višina sredstev: 4,000.000
SIT
Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva, (ki so neprofitna in se
ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za
izvedbo strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, predavanja, promocije, izdaja
strokovnih publikacij ipd.).
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov finančno
ovrednotenega programa.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program
dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s strani nadzornega
odbora,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).
5. Projekti na področju kmetijstva (PP 14
042106)
Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 15,000.000 SIT.
5.1. Podpora preusmeritvam kmetij v
integrirano pridelavo hrane (okvirna višina
sredstev: 4,000.000 SIT)
Podpora je namenjena kmetijam, ki se
preusmerjajo iz ustaljenega načina kmetovanja v integrirano pridelavo vseh kmetijskih
kultur z namenom nadzorovane uporabe
gnojil in fitofarmacevtskih sredstev.

Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov kontrole integrirane pridelave rastlin pooblaščene
organizacije,
– do 40% upravičenih stroškov nakupa
specialne mehanizacije za integrirano pridelavo hrane.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo (certifikat) o vključenosti v integrirano pridelavo,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole integrirane pridelave v tekočem letu,
– račun o nakupu specialne mehanizacije za integrirano pridelavo hrane (izjava),
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe.
5.2. Podpora preusmeritvam kmetij v
ekološko kmetovanje (okvirna višina sredstev: 1,000.000 SIT)
Podpora je namenjena kmetijam, ki se
preusmerjajo iz konvencionalnega t.j., ustaljenega načina kmetovanja v ekološko kmetovanje.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov kontrole ekološke pridelave rastlin pooblaščene
organizacije,
– do 40% upravičenih stroškov nakupa
orodij oziroma strojev in naprav za ekološko
pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov,
– do 40% upravičenih stroškov preureditve gospodarskih objektov za potrebe
ekološke reje domačih živali (v skladu s
Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi
kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS,
št. 31/01 in 52/03).
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo
ekoloških kmetij,
– dokazilo, da je kmetija oziroma nosilec
pridelave vključen v Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele
krajine,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole ekološke pridelave v tekočem
letu,
– račun o nakupu orodij oziroma strojev
za ekološko kmetovanje (izjava),
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe.
5.3. Obnova – oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov (okvirna višina sredstev: 1,000.000 SIT)
Sofinancira se izvedba projekta Oživitev
travniških sadovnjakov in sadnih vrtov v Sloveniji z namenom vključitve Mestne občine
Novo mesto v: oživitev zapuščenih travniških sadovnjakov in sajenje novih, odpiranja
novih delovnih mest v pridelavi, predelavi in
prodaji sadja na domu, ohranjanja kulturne
krajine in podeželja.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov postavitve travniškega sadovnjaka, in sicer: koli,
žica, sadike, ograja.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– pri obnovi travniških sadovnjakov je minimalna površina obnove 30 arov,
– dela in naloge morajo biti izvedena pod
strokovnim vodstvom predstavnikov kmetijske svetovalne službe oziroma nosilcev
projekta.
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Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– posestni list,
– kopijo katastrskega načrta,
– dokazilo o stroških obnove,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe oziroma nosilcev projekta.
5.4. Promocija trženja kmetijskih pridelkov (okvirna višina sredstev: 1,000.000
SIT)
Namen ukrepa je podpora različnim oblikam prodaje na integriran način pridelanega
sadja in zelenjave ter ekoloških pridelkov
oziroma izdelkov (ekološka tržnica). Prav
tako je cilj ukrepa pomoč pri oblikovanju
organizacij proizvajalcev po zahtevah tržnih
redov.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov projekta
oživitve kmečke tržnice ter stroškov stojnin
na navedenih tržnicah,
– do 40% upravičenih stroškov ustanavljanja organizacij proizvajalcev sadja, gob
in zelenjave, priznanih s strani Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, in
sicer za: najem poslovnih prostorov, nakup
pisarniške opreme in kritje stroškov administracije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun pooblaščene organizacije za izvedeno storitev (stojnine na tržnicah),
– pogodba o sofinanciranju izvedenih
aktivnosti pri ustanavljanju organizacij proizvajalcev sadja in zelenjave s pooblaščeno
organizacijo.
5.5. Priprava in izvajanje projektov na
področju kmetijstva (okvirna višina sredstev:
2,000.000 SIT)
Namen ukrepa je sofinanciranje priprave
projektov na področju kmetijstva oziroma
podeželja na razpise za koriščenje finančnih sredstev iz strukturnih skladov EU in
za koriščenje nacionalnih finančnih sredstev na nacionalnih razpisih. Namen je tudi
sofinanciranje nosilcev projektov v lokalni
skupnosti. Ob prijavi za finančna sredstva
strukturnih skladov EU mora sodelovati kot
partner ali kot prijavitelj projekta vsaj ena
pravna oseba s sedežem v Mestni občini
Novo mesto. Pri prijavi na nacionalne razpise morata sodelovati kot partnerja dve fizični
in (ali) pravni osebi s sedežem na območju
Mestne občine Novo mesto.
Višina pomoči:
– do 100% materialnih stroškov in stroškov dela pri prijavi projekta,
– do 10% vrednosti projekta odobrenih
projektov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– pogodba o sofinanciranju priprave in
izvedbe projekta, sklenjena med občino in
nosilcem oziroma izvajalcem projekta,
– dokazila o izvajanju in financiranju celotnega projekta.
5.6. Sofinanciranje razvojnih programov in projektov (okvirna višina sredstev:
6,000.000 SIT)
Sredstva se namenjajo za pripravo razvojnih projektov skladno s prioritetami
Regionalnega razvojnega programa za JV
Slovenijo in razvojnih programov podeželja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS. Sofinancirata se uvajalna in
izvedbena faza skladno z zahtevami navedenih razvojnih programov.
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Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov vrednosti investicije po situacijah (izvedenih delih).
Pogoji za pridobitev pomoči:
– pogodba o sofinanciranju priprave in
izvedbe projekta, sklenjena med občino in
nosilcem oziroma izvajalcem projekta,
– dokazila o izvajanju in financiranju celotnega projekta,
– računi oziroma gradbene situacije.
6. Regresiranje izobraževanja naslednikov kmetij (PP 14 042107)
Okvirna višina razpisanih sredstev je
1,000.000 SIT).
Namen ukrepa je finančna pomoč pri
izobraževanju učencev kmetijskih programov Kmetijske šole Grm Novo mesto, ki so
predvideni za naslednike kmetij. Prednost
pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih
starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske
dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na
družinskega člana.
Prav tako je namen ukrepa sofinanciranje usposabljanja odraslih udeležencev
izobraževanja, prevzemnikov kmetij, za
kmetijske poklice.
Višina pomoči:
– do 70.000 SIT/učenca v tekočem
letu,
– do 50% upravičenih stroškov šolnine
za odraslega udeleženca izobraževanja.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik
kmetije,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
– potrdilo o višini prejemanja štipendije
(če jo prosilec prejema),
– račun oziroma dokazilo o vplačani šolnini in potrdilo o vpisu (dodatno za odrasle
udeležence izobraževanja).
7. Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu (PP 14 042108)
Okvirna višina razpisanih sredstev je
500.000 SIT.
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij za trajne nasade, poljščine in
vrtnine, in sicer za najmanj 0,30 ha trajnih
nasadov, 1ha poljščin in najmanj 0,10 ha
vrtnin.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci (kmetje) priložijo naslednjo
dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
– potrdilo o plačilu zavarovalne pre
mije,
– posestni list.
8. Kmetijski zavod (PP 14 042113)
Okvirna višina razpisanih sredstev je
9,000.000 SIT.
Namen ukrepa je sofinanciranje izgradnje prizidka Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto na parc. št. 666, k.o.
Kandija, za potrebe izobraževanja, izvajanja analiz vina (laboratorij), degustacijske
sobe, večnamenskega prostora za izobraževanje in pisarniške dejavnosti.
Višina pomoči:
– sofinancira se investicija v višini do
9,000.000 SIT.
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Pogoji za pridobitev sredstev:
– izveden postopek o izbiri izvajalca in
podpisana pogodba z njim,
– finančna konstrukcija investicije z viri
financiranja in dokazila o zagotavljanju finančnih sredstev,
– originalni računi z dokazili o njihovem
plačilu,
– začasne ali končna gradbena situacija potrjene s strani pooblaščenega nadzornega organa in zavoda ter dokazila o
njihovem plačilu.
Sredstva se bodo dodelila na podlagi
podpisane pogodbe med upravičencem in
Mestno občino Novo mesto in zahtevka za
izplačilo sredstev.
V. Vsebina vloge
Upravičenci ob oddaji zahtevka izpolnijo vlogo za pridobitev finančnih sredstev
za izvedbo ukrepov ohranjanja in razvoja
kmetijstva v Mestni občini Novo mesto v
letu 2006. Obrazec vloge bo na razpolago
na prijavnem mestu.
Upravičenci morajo k vlogi, s katero se
prijavijo na razpis, priložiti vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje meril
in pogojev za posamezne ukrepe, določene
v tem razpisu.
Priloge k vlogi so:
1. osnovni obrazci o kmetijskem gospodarstvu iz zbirne vloge »Neposredna
plačila za leto 2006« Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (fotokopije
obrazcev, potrebno priložiti za vsa kmetijska gospodarstva):
– obrazec »A – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2006«,
– obrazec »B – … stalež živali«,
– seznam parcel (GERK-ov) v uporabi
v letu 2005,
– obrazec »C – Prijava kmetijskih zemljišč v uporabi za leto 2006«,
– obrazec »D – Zahtevek za pomoči na
površino za leto 2006«;
2. veljaven bančni računa (fotokopija
veljavnega transakcijskega računa);
3. fotokopijo zakupne pogodbe za zemljišča v zakupu ali izjava o zakupu zemljišč (za nova zakupna razmerja in spremembe zakupnih razmerij od leta 2005);
4. dokazila o plačilu obveznosti:
– originalen račun (iz katerega mora biti
razvidna vrsta opravljene storitve),
– v primeru plačila fizične osebe s položnico: fotokopija položnice,
– v primeru plačila po blagajniškem prejemku: izvod prejemka,
– v primeru plačila pravne osebe ali samostojnega podjetnika: izpisek pristojne
banke o plačilu računa;
5. ostala dokumentacija, ki je zahtevana pri posameznih ukrepih (potrdila, izjave …).
VI. Obravnavanje vlog:
– vloge bo obravnavala strokovna komisija ki jo imenuje župan Mestne občine
Novo mesto,
– strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja posameznih namenov pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov v proračun Mestne občine Novo
mesto za leto 2006,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot
je v proračunu zagotovljenih sredstev.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do
petka, 8. 6. 2006 oziroma do porabe sred-

stev na posameznih postavkah, razen za
točko 8, IV. poglavja, ko je rok za oddajo
vloge 15 dni po objavi javnega razpisa v
Uradnem listu RS.
Prepozne, nedovoljene ali nepopolne
vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni po zaključenem razpisu.
VIII. Mesto oddaje vloge za dodelitev
subvencij
Vloge sprejemamo na naslednjih naslovih ob uradnih delovnih dnevih oziroma v
času uradnih ur:
– Mestna občina Novo mesto, Oddelek za kmetijstvo in turizem, Novi trg
6/I (tel. 07/39-39-260 – Igor Hrovatič ali
po e-pošti: igor.hrovatic@novomesto.si ali
07/39-39-261 – Emilija Avbar ali po e-pošti:
emilija.avbar@novomesto.si);
– Kmetijska svetovalna služba – izpostava Straža (tel. 07/30-83-815 – Katarina
Vovk);
– Kmetijska svetovalna služba – izpostava Novo mesto, Graben – Ragovo 7 (tel.
07/33-21-944 – Katica Kregar).
Informacije o razpisu so objavljene na
spletnih straneh Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Ob-7632/06
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 108/04), 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 68/01, 44/02 in72/05) in Pravilnika o
izvedbi javnega razpisa na področju športa,
mladine, preventivnih programov zdravja
in socialnega varstva v Mestni občini Novo
mesto, št. 600-01-3/2006-1500, Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
socialnega varstva v Mestni občini
Novo mesto za leto 2006
Predmet razpisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju
socialnega varstva v letu 2006.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nevladne
organizacije, ki so registrirane kot pravne
osebe v Republiki Sloveniji in ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo v Mestni občini
Novo mesto;
3. v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet
tega razpisa;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
5. imajo pregledno in jasno finančno
konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa;
6. imajo večletne izkušnje oziroma reference na področju, za katero se prijavljajo.
Merila za dodelitev sredstev:
1. kvaliteta in realnost predloženega
programa;
2. sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu;
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3. finančna konstrukcija programa;
4. dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi, ki se izvajajo redno in so
uporabnikom na voljo vsak dan, oziroma
več ur tedensko;
– programi z večletnim delovanjem.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za
sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2006 je 25,000.000 SIT.
Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2006, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Ostanek sredstev zaradi nerealiziranih
pogodbenih obveznosti: eventualni ostanek sredstev nerealiziranih pogodbenih obveznosti prejemnikov sredstev za izvedbo
programov se pred zaključkom proračunskega leta razdeli prejemnikom po področjih in merilih iz tega javnega razpisa na
predlog komisije s sklepom župana ali njegovega pooblaščenca.
Vsebina prijave: prijava na javni razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2006. Prijava mora vsebovati
izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami. Tako izdelana
prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ali prepozno vložene prijave
ne bodo obravnavane.
Rok za oddajo prijav in način oddaje
Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja do 31. 3. 2006.
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
vključno 31. 3. 2006 (velja datum poštnega
žiga) na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za
sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2006«. Na hrbtni strani mora biti
napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo
s sklepom zavržene.
Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
se bo pričelo v roku osmih dni od zaključka
javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne
in neupravičene vloge bo komisija izločila
iz nadaljnjega postopka in bodo s sklepom
župana zavržene.
Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 60 dni od izteka
roka za oddajo prijav na javni razpis.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe o
sofinanciranju v letu 2006, v katerih bodo
opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na vložišču Mestne občine Novo mesto ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto na naslovu:
www.novomesto.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občinski
upravi Mestne občine Novo mesto, Branka Bukovec, tel. 07/39-39-274 ali e-pošti:
branka.bukovec@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto

Št.
Ob-7633/06

Na podlagi Pravilnika o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 108/04), Pravilnika o izvedbi javnega
razpisa na področju športa, mladine, tehnične kulture in preventivnih programov
zdravja v Mestni občini Novo mesto (šifra:
600-01-3/2006-1500) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS,
št. 68/02, 44/02 in 72/05) Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje otroških in
mladinskih programov in projektov v
Mestni občini Novo mesto
1. Predmet razpisa
Mestna občina Novo mesto razpisuje
proračunska sredstva za programe in projekte namenjene otrokom in mladim v letu
2006 v višini 13,700.000 SIT.
Razpisana področja so:
a) otroški in mladinski programi v javnem interesu,
b) mladinski projekti,
c) delovanje študentskih organizacij v
lokalni skupnosti,
d) večdnevni mednarodni glasbeni festivali.
2. Namen razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje programov in projektov za otroke in mlade, ki
v Mestni občini Novo mesto potekajo kontinuirano že več let in imajo primerno kadrovsko, prostorsko in organizacijsko zasnovo. Sredstva so namenjena delovanju
študentskih organizacij ter organizacijam,
ki pripravljajo mednarodne glasbene festivale na področju subkulture mladih. S kvalitetno izvedbo svojih programov in projektov prispevajo k pestrejši in kakovostnejši
ponudbi vsebin za otroke in mlade.
Program za otroke ali mlade predstavlja
zaključeno celoto in je lahko sestavljen iz
več posamičnih podenot oziroma posameznih projektov, ki potekajo že več let zapored. Programi sestavljeni iz več podenot
potekajo kontinuirano skozi celo leto ali
pa v določenem času. Program ima jasno
določene cilje, izdelano programsko shemo
skozi katero uresničuje zastavljene cilje,
evaluira svoj program ter jasno opredeljeno
finančno konstrukcijo.
Projekt je enkraten dogodek, ki se zgodi
v določenem času v letu in ni nujno ponovljiv skozi predhodno ali prihodnje leto.
Festival predstavlja zaključeno programsko celoto, se dogaja vsako leto ob
približno istem času in traja nekaj dni (najmanj tri).
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpise pod točkami a), b) in d) se
lahko prijavijo:

Oznaka
a)
b)
c)
d)
Skupaj
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– mladinske organizacije,
– študentske organizacije (ustanovljene
na podlagi Zakona o skupnosti študentov,
Ur. l. RS, št. 38/94),
– društva in zveze društev,
– zavodi,
– druge nepridobitne organizacije.
Na razpis pod točko c) se lahko prijavijo študentske organizacije ustanovljene na
podlagi Zakona o skupnosti študentov (Ur. l.
RS, št. 38/94).
Vse omenjene organizacije, društva, zavodi ali zveze morajo imeti sedež v Mestni
občini Novo mesto.
Nosilci kandidirajo s programi ali projekti
namenjenim otrokom od 0 do 15 let ter mladim med 15. in 27. letom starosti na območju
Mestne občine Novo mesto in potekajo kontinuirano vsako leto že več kot 5 let.
Razpisi niso namenjen kulturnim in športnim dejavnostim ter mladinskim aktivnostim
komercialnega značaja, temveč ostalim aktivnostim mladih, ki prispevajo k izboljšanju
družbenega položaja mladih, vključevanju
mladih v družbene procese ali k uresničevanju pluralnih interesov mladih. Izjema je
mednarodni glasbeni festival, ki je namenjen
subkulturnemu delovanju mladih in poteka
že več kot 10 let.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja,
ki so predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih
razpisnih pogojev.
5. Splošni razpisni kriteriji: prijave na razpise bodo ovrednotene na podlagi kriterijih,
ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji
vsakega posameznega razpisnega področja.
6. Prednostni razpisni kriteriji: prednostno
bodo obravnavane prijave, ki bodo zadostile
prednostnim kriterijem opredeljenim v razpisni dokumentaciji vsakega posameznega
razpisnega področja.
7. Uporaba kriterijev
Prijavitelji se na posamezno razpisno področje lahko prijavijo z največ eno vlogo. Če
je vlog več, bo strokovna komisija upoštevala
le eno vlogo. Izjema so mladinski projekti,
na kateri se prijavitelj lahko prijavi z največ
tremi vlogami.
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto predlaganih programov in projektov, izločila morebitne programe ali projekte, ki niso v skladu
z razpisnim področjem ali pa ne izpolnjujejo
zahtevanih kriterijev ter predlagala višino sofinanciranja programa.
8. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih otroškim in mladinskim programom v javnem interesu v letu 2006 znaša
13,700.000 SIT.

Razpisno področje
Otroški in mladinski programi v javnem
interesu
Mladinski projekti
Delovanje študentskih organizacij v lokalni
skupnosti
Večdnevni mednarodni glasbeni festivali

Višina razpisanih sredstev
2,100.000,00
2,600.000,00
4,500.000,00
4,500.000,00
13,700.000,00
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9. Obdobje za porabo: sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2006.
10. Razpisni rok: rok za prijavo na javne
razpise za otroške in mladinske programe
in projekte je 17. 3. 2006 in traja do 31. 3.
2006.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec Mestne občine Novo mesto,
– društva, ki se prvič prijavljajo na razpis
morajo k prijavi priložiti fotokopijo o registraciji društva pri Upravni enoti Novo mesto,
– reference prijavitelja (časopisni članki,
objave, priznanja) – niso obvezna priloga, v
kolikor prijavitelj nima kandidira prvič,
– dokazila o prejetih finančnih sredstev
iz prejšnjega leta iz virov, ki niso iz proračuna Mestne občine Novo mesto (dotacija,
sponzorstva, iz državnih ali mednarodnih
razpisov, lastna sredstva).
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj
dvigne v razpisnem roku na Mestni občini
Novo mesto, Oddelek za družbene dejavnosti, Seidlova c. 1, Novo mesto.
Razpisno
dokumentacijo
si
lahko natisnejo tudi s spletne strani občine
www.novomesto.si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj ima več programskih sklopov, mora vsak program poslati v ločeni kuverti in za vsak program predložiti popolno
razpisno dokumentacijo, v nasprotnem bo
komisija za odpiranje ponudb izločila prijave.
Vloga mora biti predložena na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000
Novo mesto do dne 31. 3. 2006 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na prvi strani ovitka pod naslovom
mora pisati: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Otroški in mladinski programi in projekti
2006«, na hrbtni strani pa naslov prijavitelja:
naziv organizacije, društva ali zavoda oziroma
ime in priimek vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno po pošti do vključno 31. 3.
2006 oziroma do tega dne ni bila predložena
na vložišču Mestne občine Novo mesto.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
našteta pod točko 11.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vlog pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
13. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil:
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Sandra Boršič (tel. 07/393-92-53) ali sandra.borsic@novomesto.si.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Komisija za odpiranje vlog bo odprla vloge 3. 4. 2006.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od zaključka razpisa.
Mestna občina Novo mesto
Ob-7634/06
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 108/04), 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) in Pravilnika o
izvedbi javnega razpisa na področju športa,
mladine, preventivnih programov zdravja in
socialnega varstva v Mestni občini Novo
mesto, št. 600-01-3/2006-1500, Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje preventivnih
programov in projektov zdravja v Mestni
občini Novo mesto za leto 2006
Predmet razpisa je sofinanciranje preventivnih programov in projektov zdravja v
letu 2006, ki so namenjeni:
1. ozaveščanju in zmanjševanju vpliva
dejavnikov tveganja ter preprečevanju vseh
vrst zasvojenosti v osnovnih in srednjih šolah ter v dijaškem domu v Mestni občini
Novo mesto, za nešolajočo se mladino iz
Mestne občine Novo mesto, ki ne obiskuje
srednješolskega izobraževanja, zdravstvena vzgoja na temo odvisnosti;
2. postavitev iglomata v Mestni občini
Novo mesto;
3. skrb za zdravje kot način izrabe prostega časa družine.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis:
Na razpis se lahko prijavijo:
– nevladne organizacije (društva, ustanove in neprofitni zasebni zavodi), ki so
registrirane kot pravne osebe v Republiki
Sloveniji,
– javni zavodi,
– zasebni zdravstveni delavci s koncesijo.
Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom oziroma projektom kandidira samo na
en javni razpis Mestne občine Novo mesto.
Predlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijavljajo program oziroma projekt, ki
je predmet razpisa;
– program oziroma projekt se izvaja za
uporabnike iz Mestne občine Novo mesto;
– v ustanovitvenih aktih morajo imeti jasno opredeljeno delovanje tudi na področju,
ki je predmet tega razpisa;
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
– imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja
programa;
– imajo večletne izkušnje oziroma reference na področju, za katero se prijavljajo;
– v letu 2005 so bile do Mestne občine
Novo mesto izpolnjene vse pogodbene obveznosti.
Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov
oziroma projektov bodo uporabljena naslednja merila:

– kvaliteta in realnost predloženega programa oziroma projekta ter jasni cilji programa;
– sodelovanje uporabnikov v programu
oziroma projektu in le-ti so jasno opredeljeni;
– realna finančna konstrukcija programa
oziroma projekta;
– dosedanje delo oziroma reference;
– za sofinanciranje programa so predvideni tudi drugi finančni viri.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi, ki v MO NM potekajo že več
let in so uveljavljeni ter so že bili sofinancirani iz občinskih proračunskih sredstev;
– postavitev iglomata;
– programi, ki dopolnjujejo dejavnosti inštitucij oziroma vsebujejo elemente javnih
služb s področja preventivnih programov
zdravstvenega varstva, niso pa sestavni del
obsega javne službe.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za
sofinanciranje preventivnih programov in
projektov zdravja v letu 2006 je 2,600.000
SIT.
Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu prijave za leto 2006.
Kolikor prijavitelj prijavlja več programov,
mora vsak posamezni program prijaviti na
svojem obrazcu in v svoji kuverti. Prijava
mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z
vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ali prepozno
vložene prijave bodo s sklepom zavržene.
Rok za oddajo prijav in način oddaje
Razpis se začne z dnem objave v Uradnem listu RS in traja do 31. 3. 2006.
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
vključno 31. 3. 2006 (velja datum poštnega
žiga) na naslov: Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov in projektov zdravja v letu 2006«. Na hrbtni strani
mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo
s sklepom zavržene.
Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog se bo pričelo v roku osmih
dni od zaključka javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne in neupravičene vloge bo
komisija izločila iz nadaljnjega postopka in
bodo s sklepom župana zavržene.
Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 60 dni od izteka
roka za oddajo prijav na javni razpis.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu 2006, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na vložišču Mestne občine Novo mesto ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto na naslovu:
www.novomesto.si.
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Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za
družbene dejavnosti Mestne občine Novo
mesto, Suzana Virc, tel. 07/39-39-252 ali
e-pošti: suzana.virc@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Ob-7635/06
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o
športu (Ur. l. RS, št. 22/98), Nacionalnega
programa športa RS (Ur. l. RS, št. 24/00
in 31/00), Pravilnika o načinu vrednotenja
športnih programov v Mestni občini Novo
mesto, št. 007-1/2006-1500 in 30. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l.
RS, št. 68/02, 44/02 in 72/05) objavlja Mestna občina Novo mesto
javni razpis
za sofinanciranje športa v Mestni občini
Novo mesto v letu 2006
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev.
2. Pogoji in merila sofinanciranja
3. Rok in način prijave
4. Vsebina vloge
5. Informiranje kandidatov
6. Postopek obravnave vlog
7. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov na naslednjih področjih in do
naslednjih okvirnih višin:
1. redno delo z mladimi: 7,300.000 SIT,
2. projektno delo z mladimi: 2,100.000
SIT,
3. športna rekreacija in množični projekti:
7,700.000 SIT,
4. vrhunski
in
tekmovalni
šport
12,000.000 SIT,
5. planinska društva in taborniške organizacije: 1,300.000 SIT,
6. šport invalidov: 1,100.000 SIT,
7. strokovno izpopolnjevanje: 1,300.000
SIT,
8. večje športne prireditve doma:
5,500.000 SIT,
9. nastopi športnikov v tujini: 4,100.000
SIT.
2. Pogoji in merila sofinanciranja
Pogoji za prijavo na javni razpis so določeni v 3. členu Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Mestni občini Novo
mesto, v 15. in 16. členu istega pravilnika pa
za planinska društva in taborniške organizacije. V pravilniku so določena tudi merila
sofinanciranja.
Prednost pri sofinanciranju imajo športna
društva, ki delujejo v javnem interesu na
področju športa, športni javni zavodi, šole
in vzgojno-varstvene organizacije.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006.
3. Rok in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati v zaprti ovojnici s priporočeno
pošiljko po pošti na naslov Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, najkasneje do 31. 3. 2006. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 11. ure
oddana na vložišču Mestne občine Novo
mesto.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano naslednje:

– naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja) – na zadnji strani,
– naslov Mestne občine Novo mesto
(polni naslov prejemnika),
– pripis Javni razpis – Šport 2006 – področje, za katero se vlaga prijava (glej področja pod št. 1.).
4. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati:
– izpolnjen obrazec MONM – Razpis
– Šport 2006,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v 2. točki tega razpisa. Razpisno
dokumentacijo lahko kandidati za sredstva
prejmejo na vložišču Mestne občine Novo
mesto in na spletnih straneh Mestne občine
Novo mesto www.novomesto.si.
Za dodatne informacije lahko kandidati Mestno občino Novo mesto zaprosijo preko elektronske pošte: avgust.fink@novomesto.si ali preko tel.
07/393-93-21, v času uradnih dnevov, t.j. v
ponedeljek, sredo in petek. Kontaktna oseba je Avgust Fink.
5. Postopek obravnave vlog
Komisija bo pravočasne prijave odprla
najkasneje v 8 dneh po končanem razpisnem roku. Vloge, ki bodo prispele na sedež
Mestne občine Novo mesto po razpisnem
roku za prijavo ali bodo nepopolne, bodo s
sklepom zavržene.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosi presoji brez kakršnihkoli
posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev.
Izbranim kandidatom Mestna občina
Novo mesto pošlje sklepe o izbiri sofinanciranih programov v višini dodeljenih sredstev
ter s kandidati sklene pogodbe o sofinanciranju izbranih programov.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od zaključka javnega razpisa.
6. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in
koriščenjem sredstev: izbrani izvajalci, s
katerimi bo podpisana pogodba o sofinanciranju izbranih programov, morajo strokovni službi občine vedno, kadar to zahteva,
dovoliti nadzor nad izvajanjem pogodbe in
koriščenjem sredstev ter v skladu z rokom,
določenim v pogodbi, brez poziva občino
obvestiti o realizaciji programov s poročili
in dokazili.
Mestna občina Novo mesto
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– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da je predloženi program namenjen
čim večjemu številu uporabnikov,
– da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s
kriteriji za sofinanciranje programov.
2. Praviloma se sofinancira naslednja
vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij in kulturna dejavnost
v drugih društvih, zavodih in organizacijah,
ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi
kulturno dejavnost;
– udeležba na območnih, medobmočnih
in državnih srečanjih;
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– kulturne prireditve in akcije;
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko
upravičenost.
Predmet financiranja niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško
varstvene akcije.
3. Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki je
določena v proračunu Občine Črenšovci,
znaša 1,815.000 SIT.
4. Ponudniki programov podajo svoje ponudbe na predpisanih obrazcih, ki jih prejmejo na sedežu občinske uprave. Prejete
vloge bo ocenil Odbor za družbene dejavnosti na podlagi meril za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini.
5. Predlagatelji pošljejo svoje predloge
na naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske
čete 20, 9232 Črenšovci, z oznako »Kultura
– razpis 2006«.
6. Rok za oddajo ponudb je 31. marec
2006. Prepozno prispele vloge ne bodo
obravnavane.
7. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno
obveščeni v 30 dneh po sprejeti odločitvi.
Z izvajalci kulturnih programov bo župan
sklenil pogodbo o sofinanciranju ljubiteljske
kulturne dejavnosti.
Občina Črenšovci

Ob-7204/06
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Ur. l. RS, št. 96/02), 4. člena Pravilnika o
sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci (Ur. l. RS,
št. 92/05) ter Odloka o proračunu Občine
Črenšovci za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 14/06)
Občina Črenšovci objavlja

Št. 26/06
Ob-7205/06
Na podlagi prvega odstavka 42. člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo),
9. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98,
28/99, 117/00 in 108/01), Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
30/96, 106/99, 3/04, 8/04, 91/05) in Sklepa
župana št. 170-001/2006 z dne 6. 3. 2006,
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9,
3000 Celje, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb programov s
področja ljubiteljske kulturne dejavnosti
za leto 2006
1. Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Črenšovci,
– da imajo najmanj 2/3 članov s stalnim
bivališčem v Občini Črenšovci,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,

javni razpis
za podelitev koncesij za izvajanje
javne zdravstvene službe na področju
primarnega zdravstvenega varstva v
Mestni občini Celje
1. Naročnik – koncedent: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesij za izvajanje javne zdravstvene
službe na področju primarnega zdravstvenega varstva v Mestni občini Celje:
– 2 koncesiji na področju odraslega zobozdravstva,
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– 2 koncesiji na področju mladinskega
zobozdravstva,
– 1 koncesija na področju ortodontije,
– 2 koncesiji na področju splošne (družinske) medicine.
3. Kraj izvajanja dejavnosti: dejavnost
se bo opravljala v prostorih Zdravstvenega
doma Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje.
4. Začetek in čas trajanja koncesij: koncesija se bo pričela izvajati najkasneje v
enem letu od dneva sklenitve koncesijske
pogodbe. Podeljuje se za nedoločen čas,
in sicer od dneva sklenitve koncesijske pogodbe oziroma od pridobitve vseh potrebnih
soglasij s strani Ministrstva za zdravje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
ter Zdravniške zbornice Slovenije.
5. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo
osebe, določene v 41. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki so vključene v obstoječo mrežo javne zdravstvene službe v Mestni
občini Celje.
6. Izpolnjevanje splošnih pogojev
Za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
razpisa, morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje (ki jih določa 35. člen Zakona o
zdravstveni dejavnosti), za katere morajo v
prijavi na razpis priložiti ustrezna dokazila
oziroma potrdila:
– da imajo zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in so usposobljeni za samostojno delo v skladu s 64.
in 66. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti;
– da niso v delovnem razmerju;
– da jim ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravniške
službe oziroma poklica;
– da imajo zagotovljene ustrezne prostore, opremo in če zahteva narava dela, tudi
ustrezne kadre (šteje se, da ima zasebni
zdravstveni delavec zagotovljene ustrezne
prostore, če sklene pogodbo o najemu oziroma uporabi z Zdravstvenim domom Celje);
– da predložijo začasno odločbo o registraciji zasebnega zdravnika.
Če je kandidat za izvajanje koncesije
pravna oseba, morata biti poleg ostalih pogojev izpolnjena tudi naslednja pogoja:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet koncesije,
– da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje za
opravljanje dejavnosti.
7. Kriteriji in merila
Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– strokovna usposobljenost: maksimalno
število točk 30;
– strokovne izkušnje: za vsako dopolnjeno leto od dneva specializacije se prizna
1 točka;
– obseg dela: maksimalno število točk
6;
– realizacija programov: maksimalno
število točk 6;
– trajanje zaposlitve v javnem zavodu:
za vsako dopolnjeno leto delovne dobe se
prizna 1 točka.
8. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je
zainteresiranim na voljo od dneva objave
javnega razpisa do izteka roka za oddajo
prijav na Oddelku za družbene dejavnosti
Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov
9, 3000 Celje (soba št. 90) ali na spletni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
strani www.celje.si. Dodatne informacije v
zvezi z razpisom lahko dobijo interesenti na
telefonski številki pri Branki Lazarevič, tel.
03/426-58-88, faks 03/426-58-62, el. naslov:
branka.lazarevic@celje.si.
9. Prijava na razpis: kandidati lahko prijavo na razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji, na kateri je lahko samo
ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo
je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse
zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati
oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti
vidna označba »Ne odpiraj – prijava na javni
razpis: zdravstvo«.
10. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo kandidature: rok za oddajo kandidatur
je 7. april 2006. Prijave lahko kandidati oddajo s priporočeno poštno pošiljko na naslov
Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje ali osebno na Oddelku za družbene
dejavnosti na Mestni občini Celje (soba 90).
Prepozne in nepopolne prijave bo naročnik
s sklepom zavrgel.
11. Odpiranje kandidatur: odpiranje kandidatur bo 11. aprila ob 12. uri v prostorih
Oddelka za družbene dejavnosti na Mestni
občini Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje. Odpiranje kandidatur ni javno.
12. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo
kandidati obveščeni v roku 15 dni od dneva
odpiranja kandidatur.
Mestna občina Celje
Št. 1102-2/2006
Ob-7224/06
Na podlagi Pravilnika Občine Majšperk
o dodeljevanju štipendij in denarnih pomoči
za izobraževanje (Uradni list RS, št. 24/06)
Občina Majšperk razpisuje
sofinanciranje diplomskih, magistrskih
in doktorskih del študentov ter
dodelitev denarnih pomoči v letu 2006
I. V letu 2006 bo Občina Majšperk sofinancirala diplomska, magistrska in doktorska dela študentov ter dodelila denarne pomoči iz proračuna Občine Majšperk v skupni
višini 600.000 SIT (2503 €).
II. Pravico do sofinanciranja diplomskih,
magistrskih in doktorskih del imajo študenti:
– 4. letnika univerzitetnega študija,
– podiplomskega študija,
– zadnjega letnika rednega ali izrednega
študija višjih in visokih strokovnih šol,
– državljani Republike Slovenije,
– s stalnim prebivališčem v Občini Majšperk.
Sofinancirana bodo diplomska, magistrska in doktorska dela s poudarkom na razvojnih prioritetah Občine Majšperk, ki zajemajo naslednje teme:
1. človeški viri in socialno okolje v Občini
Majšperk,
2. ekologija in varstvo okolja v Občini
Majšperk,
3. pospeševanje gospodarskega razvoja
v Občini Majšperk,
4. naravna in kulturna dediščina v Občini
Majšperk.
III. Pravico do denarne pomoči imajo
študenti, ki študirajo v tujini, ki so izjemno
nadarjeni in za tovrstne študije ni ustreznih
programov v Republiki Sloveniji.
Denarna pomoč se lahko dodelijo kandidatom, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so državljani Republike Slovenije,
– med študijem začasno bivajo v tujini,
– imajo stalno prebivališče v Občini Majšperk.

IV. Prijava za sofinanciranje iz II. točke
razpisa mora biti posredovana v obliki pisne vloge.
Vlogi mora biti priložena naslednja dokumentacija:
– potrdilo o vpisu v dodiplomski oziroma
podiplomski študij,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– dokazilo o stalnem prebivališču v Občini Majšperk,
– program dodiplomskega oziroma podiplomskega študija,
– tema naloge,
– stroški izdelave naloge,
– potrdilo o študijskem uspehu.
Prijava za pridobitev denarne pomoči iz
III. točke razpisa mora biti posredovana v
obliki pisne vloge.
Vlogi mora biti priložena naslednja dokumentacija:
– potrdilo o vpisu v dodiplomski oziroma
podiplomski študij,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– dokazilo o stalnem prebivališču v Občini Majšperk,
– program dodiplomskega oziroma podiplomskega študija,
– potrdilo o začasnem prebivališču v tujini,
– potrdilo o premoženjskem stanju.
V. Merili za izbor dodelitve sofinanciranja
iz II. točke razpisa sta tema naloge in doseženi študijski uspeh. Prednost imajo teme
kot so naštete po vrstnem redu. V primeru
enake teme imajo prednost tisti kandidati, ki
imajo boljšo povprečno oceno.
Merili za dodelitev denarne pomoči iz III.
točke razpisa sta študijski program, ki ni na
razpolago v Republiki Sloveniji in socialni
položaj kandidata. Prednost imajo kandidati
s slabšim socialnim položajem.
VI. Kandidati pošljejo vloge s prilogami
v zaprti kuverti in z oznako »prošnja za sofinanciranje študentov v letu 2006« na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322
Majšperk.
Prvi rok za oddajo vlog pod točko II. je
27. 3. 2006, oziroma vsakega 27. v mesecu
do porabe sredstev.
Rok za oddajo vlog pod točko III. je 27. 3.
2006.
O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v 14 dnevih po poteku prvega datuma
razpisa oziroma za drugi del točke II., vsaka
dva meseca.
Dodatna pojasnila glede razpisa lahko dobite na Občini Majšperk, tel. 02/795-08-30.
Občina Majšperk
Št. 014-4/2006
Ob-7225/06
Na podlagi 13. člena Odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 82/05), Odloka o
načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 107/05), sklepa Občinskega sveta Občine Majšperk, št. 035-3/05-2 z dne 22. 12.
2005, 34. člena Statuta Občine Majšperk
(Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03), objavlja
Občina Majšperk
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe na področju
opravljanja pokopališke in pogrebne
dejavnosti

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Koncendent je Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk.
2. Predmet koncesije
Koncesija se podeljuje za dejavnost urejanja pokopališč in za opravljanje pogrebnih storitev na naslednjih pokopališčih: v
Majšperku, na Ptujski Gori, v Stopercah, na
Bolfenku in na Janškem Vrhu.
Za vsa pokopališča se izda ena koncesija.
A) Pogrebne storitve obsegajo:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebnih svečanosti (govornik, ozvočenje, melodija in nošenje zastave),
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– prva ureditev groba,
– izvajanje dežurne pokopališke službe.
B) Pogrebna dejavnost obsega:
– urejanje dokumentacije,
– ureditev pokojnika,
– prevoz pokojnika in
– druge sorodne dejavnosti.
3. Koncesionar lahko opravlja tudi druge
tržne dejavnosti, ki so po naravi združljive
s koncesijo.
4. Koncesijska pogodba se sklepa za obdobje 5 let.
5. Koncesionar plačuje koncendentu
koncesnino za izvajanje javne službe. Koncesnina se določa v obliki deleža od plačane
vrednosti storitev javne službe. Koncesnino
mora koncesionar plačevati periodično od
plačanih storitev iz 2. točke tega razpisa
(kvartalno), dokončni obračun se izvrši najkasneje do 31. 3. naslednjega leta.
6. Na razpis se lahko prijavijo pravne ali
fizične osebe, ki morajo predložiti dokazila,
da izpolnjujejo naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje:
– da so registrirani za izvajanje predpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da imajo v lasti ali posesti ustrezna
tehnična sredstva, potrebna za izvajanje
razpisane dejavnosti oziroma, da predložijo
ustrezna jamstva, da bodo ta sredstva na
voljo pred sklenitvijo koncesijske pogodbe,
če bodo izbrani,
– da podajo zagotovila, da bodo zagotovili ustrezno število delavcev, usposobljenih
za izvajanje prevzetih del,
– da predložijo ustrezne oblike zavarovanja (varščino) za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe, v višini 10% letne
vrednosti pogodbe,
– da predložijo poslovni načrt,
– da predložijo dokazila, reference ipd.,
ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe,
– druge pogoje potrebne za udeležbo
(usposobljenost, sposobnost, nekaznovanost itd.) določene z veljavnim zakonom, ki
ureja postopek javnih naročil.
7. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti (ustrezna dovoljenja),
– predlog cen za storitve za katere se
dodeljuje koncesija,
– dokazila o razpolaganju z ustreznim
kadrom in tehničnimi sredstvi za izvajanje
razpisane dejavnosti,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz
razpisne dokumentacije,
– potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti in prispevkov določenih
z zakonom,

– podpisano razpisno dokumentacijo,
ki jo ponudniki lahko dvignejo na občinski
upravi Občine Majšperk po objavi javnega
razpisa vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
8. Merila za izbiro ponudnika so:
– višina koncesnine: 10 točk,
– cena storitev: 80 točk,
– reference: 10 točk.
9. Predlog za izbiro koncesionarja pripravi komisija, ki jo s sklepom imenuje županja
Občine Majšperk, in ga posreduje Občinskemu svetu Občine Majšperk, ta pa o izbiri
poda sklep, na podlagi katerega občinska
uprava izda upravno odločbo.
Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo županja.
10. Kontaktna oseba za morebitna pojasnila in dodatne informacije je Marjan Gorčenko, tel. 02/795-08-30, vsak delovni dan
od 8. do 10. ure.
11. Prijave je potrebno poslati v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, s pripisom: »Ne
odpiraj – javni razpis za izvajanje gospodarske javne službe na področju opravljanja
pokopališke in pogrebne dejavnosti«.
12. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni od
te objave.
13. Nepopolne in prepozno prispele vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
14. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni.
15. Občina Majšperk si pridržuje pravico,
da ne izbere nobenega od ponudnikov.
Občina Majšperk
Št. 430-2/2006
Ob-7232/06
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
enkratnih finančnih pomoči iz občinskega
proračuna – pomoč učencem, dijakom in
študentom (Uradni list RS, št. 23/04), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 13/06), določil
Odloka o proračunu Občine Sežana za leto
2006 (Uradni list RS, št. 18/06) in sklepa
Komisije za dodelitev enkratnih finančnih
pomoči z dne 8. marec 2006 objavlja Občina Sežana
javni razpis
za dodelitev enkratnih finančnih pomoči
iz občinskega proračuna za leto 2006 –
pomoč učencem, dijakom in študentom
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa: Občina Sežana,
Partizanska c. 4, 6210 Sežana, razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sežana, postavka 2331, namenjena za dodelitev
enkratnih finančnih pomoči – pomoč učencem, dijakom in študentom za stimulacijo
učencev, dijakov in študentov pri pridobivanju izobrazbe in za usposabljanja.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju enkratnih finančnih pomoči iz občinskega proračuna – pomoč učencem, dijakom in
študentom (Uradni list RS, št. 23/04) in Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Uradni list RS, št. 13/06).
3. Pogoji za prijavo na razpis:
– da gre za pridobivanje osnovnega izobraževanja, pridobivanje dodatnih znanj na
tečajih, seminarjih, tekmovanjih v znanju,
strokovnih ekskurzijah in drugih dopolnilnih
oblikah izobraževanja (obštudijske dejavnosti),
– da gre za študij v tujini (medštudijska
izmenjava),
– da gre za nakup šolskih potrebščin.
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4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
– izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Občine Sežana, za področje, ki je predmet razpisa;
– prepozno prispele vloge komisija ne bo
obravnavala.
5. Pravico do finančne pomoči imajo
učenci osnovne in glasbene šole, vajenci,
dijaki srednje šole ter študentje (redni in izredni) višjih strokovnih šol in visokošolskih
zavodov, če:
– imajo stalno prebivališče v Občini Sežana,
– so dosegli primeren šolski uspeh izobraževalnega programa, ki ga obiskujejo,
– ali izkazujejo intelektualno ali umetniško nadarjenost, oziroma če na posameznem področju dosegajo izjemne rezultate
in občina izraža po tovrstnem znanju svoj
interes,
– imajo odločbo o otroškem dodatku,
– da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo
statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika.
Vlogo v imenu prosilcev lahko vložijo tudi
njihovi zakoniti zastopniki.
6. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
so:
– posamezna kategorija prosilca (učenec, dijak, študent),
– dosežena stopnja učnega uspeha,
– kraj šolanja in
– izločitveni kriterij.
7. Okvirna vrednost: vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za enkratne finančne pomoči, ki so predmet razpisa,
znašajo 2,560.000 SIT.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006.
9. Razpisni rok: rok za oddajo vlog in
vseh zahtevanih dokumentov je od 17. marca 2006 in traja do 17. aprila 2006.
10. Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa,
– merila in kriteriji za dodelitev finančnih
pomoči,
– prijavni obrazec.
Prosilci morajo ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto,
– dokazilo o učnem uspehu,
– potrdila o izjemnih dosežkih,
– odločbo o otroškem dodatku za preteklo leto.
Razpisno dokumentacijo prosilci dvignejo po objavi javnega razpisa v občinski upravi Občine Sežana, Partizanska 4,
6210 Sežana – področje družbenih dejavnosti (soba 66, vsak delavnik od 8. do 11.
ure ali preko elektronskega naslova: druzbene.dejavnosti@sezana.si). Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na internetni
strani občine: http://www.sezana.si.
11. Oddaja in dostava vlog:
Vloge oddajo prosilci na naslov: Občina
Sežana, Partizanska c. 4, Sežana; z oznako
na prednji strani kuverte »Ne odpiraj – Vloga
javni razpis – Enkratne finančne pomoči«.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
12. Komisija bo obravnavala pravočasno
prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo prosilci
pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo, od
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dne prejetega obvestila. Vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge,
ki jih prosilci ne bodo dopolnili v navedenem
roku, se zavržejo.
13. Dodatne informacije: pristojna strokovna delavka za dajanje informacij in pojasnil: Bojana Kermolj, tel. 05/73-10-127 ali
druzbene.dejavnosti@sezana.si.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o višini sredstev, dodeljenih na tem
razpisu bodo prosilci obveščeni z odločbo
župana v roku 30 dni po sprejeti odločitvi na
komisiji, ki vodi postopek.
Občina Sežana
Št. 430-7/2006
Ob-7620/06
Občina Sežana objavlja na podlagi
8. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za
sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v
Občini Sežana (Ur. l. RS, št. 23/04 in 18/06),
217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/06) in Odloka o proračunu Občine
Sežana za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 18/06)
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Sežana za leto 2006
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet sofinanciranja so programi s
področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana za leto 2006.
3. Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so lahko:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki
v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne 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 zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente
skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk
občanov Občine Sežana.
4. Pravico do sofinanciranja programov
imajo v prejšnji točki navedene organizacije,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirane in imajo dejavnost
socialnega ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico v Občini
Sežana oziroma ne glede na sedež, če je
program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sežana,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje
za realizacijo programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa.
5. Merila za sofinanciranje programov se
nanašajo na:
– sedež izvajalca,
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– število članov iz Občine Sežana,
– vsebino programa in
– stalnost izvajanja programa.
5.1. Sedež izvajalca:
– sedež v Občini Sežana
20 točk,
– podružnica v Občini Sežana 6 točk,
– člani iz Občine Sežana
3 točke,
5.2. Število članov iz Občine Sežana:
1–10 članov
3 točke,
11–30 članov
6 točk,
31–50 članov
10 točk,
51–80 članov
15 točk,
nad 80 članov
20 točk.
5.3. Vsebina programa:
5.3.1.Predavanje, delavnica ali druga
oblika izobraževanja za člane ali širšo okolico, ki se izvede na območju Občine Sežana se točkuje s 5 točkami - največje možno
število točk je 25, na območju izven občine
Sežana pa z 2 točkama - največje možno
število točk je 10,
5.3.2. organiziranje dobrodelnih in drugih prireditev na območju Občine Sežana
- vsaka prireditev 10 točk, največje možno
število točk je 20,
5.3.3.program zajema izdajanje glasila,
biltena, druge oblike promocije dejavnostido 10 točk,
5.3.4. program vključuje izlete, športne
in kulturne aktivnosti za člane - 2 točki na
posamezno aktivnost, največje možno število točk je 10,
5.3.5. sodelovanje članov in prostovoljcev pri izvajanju programa - do 10 točk,
5.3.6.program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih
stisk posameznikov ali skupin občanov, ima
postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov, izvajanje
programa pa je v interesu Občine Sežana
- do 15 točk,
5.3.7. program omogoča udeležencem
lažje komuniciranje z okoljem (za primere,
ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča
posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v okolje) - 5 točk.
5.4. Stalnost izvajanja programa:
– neprekinjeno vsakodnevno izvajanje
programa na območju Občine Sežana – 25
točk,
– izvajanje programa prek celega leta
– 5 točk,
Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj
navedenimi merili in kriteriji, ob upoštevanju
specifičnosti posameznih programov.
6. Višina razpisanih sredstev znaša
7,590.000 SIT. Dodeljena sredstva morejo
biti porabljena do 31. 12. 2006.
7. Organizacije se prijavijo na razpis na
obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana za leto
2006« in priložijo vse zahtevane priloge, ki
so navedene v obrazcu prijave.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko
dvignejo v tajništvu Občine Sežana ali pri
Tanji Ravbar v sobi št. 67 vsak delavnik od
8. do 11. ure ali prek elektronskega naslova:
tanja.ravbar@sezana.si. Obrazec prijave je
dosegljiv tudi na internetni strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.
8. Rok za predložitev prijav je 21 dni od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami se pošlje v zaprti ovojnici oziroma
odda na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na ovojnici mora
biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj,

Vloga za javni razpis – programi sociala,
zdravstvo 2006«. Na hrbtni strani mora biti
označen pošiljatelj.
10. Komisija bo obravnavala pravočasno
prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru
nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v
navedenem roku, se s sklepom zavržejo.
11. O izboru in višini sredstev, dobljenih
na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni
v 45 dneh po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po
godbe.
Občina Sežana
Št. 33003-01/2006
Ob-7427/06
Na podlagi 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04) in 16. člena
Statuta Občine Škofljica (Ur. l. RS, št. 47/99,
103/00 in 76/02) objavlja Občina Škofljica
javni razpis
za dodelitev sredstev za programe
kmetijstva v Občini Škofljica v letu 2006
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za izvedbo programov
kmetijstva v Občini Škofljica za naslednje
namene:
1. analiza zemlje.
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem
izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam;
2. izobraževanje, tečaji.
Izobraževanje kmečkih žena in kmetov
predvsem na področju dopolnilnih dejavnosti v smislu pospeševanja registracije kmetij, seznanjanja z obstoječo zakonodajo in
predstavitev možnosti za opravljanje dopolnilne dejavnosti ter organiziranje strokovnih seminarjev ter podpora k večji strokovni
usposobljenosti.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za dodelitev sredstev.
Upravičenci teh sredstev so fizične osebe – kmetje in pravne osebe, ki imajo stalno
prebivališče v Občini Škofljica in se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se
izvajajo na območju Občine Škofljica.
III. Splošna merila za izbiro programov.
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih se med tistimi,
ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno
razpisno področje sofinanciranja, so dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji za
vsako razpisno področje.
IV. Okvirna višina razpisanih sredstev za
izvedbo posameznih ukrepov znaša:
1. analiza zemlje 200.000 SIT.
Sofinanciranje največ do višine 50%
upravičenih stroškov za analizo zemlje in
krme;
2. izobraževanje, tečaji 300.000 SIT.
Pooblaščenim izvajalcem izobraževanja
se krijejo plačila honorarjev zunanjih predavateljev, stroški uporabe prostorov za izvedbo strokovnih ekskurzij, tečajev, demonstracij, prireditev na katerih se predstavljajo
kmečke žene in kmetije ter društva do višine
50% stroškov izobraževanja.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: storitve, ki so predmet subvencij, morajo biti
opravljene in računi plačani v obdobju 1. 1.
2006 do 20. 11. 2006.
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VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve.
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291
Škofljica.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z navedbo razpisnega področja
na sprednji strani ovojnice: »Ne odpiraj –
Razpis kmetijstvo – sofinanciranje analize
zemlje«, ali »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo
– sofinanciranje izobraževanja«.
VII. Datum odpiranja ponudb
Odpiranje vlog za sofinanciranje analize
zemlje in krme bo opravila strokovna komisija. Odpiranje vlog ne bo javno.
Prvo odpiranje vlog bo 7. junija 2006,
drugo odpiranje vlog bo 6. septembra, tretje
odpiranje vlog bo 24. novembra.
Prepozno prispele vloge oziroma vloge,
ki bodo neustrezno opremljene se zavrže,
neutemeljene pa zavrne. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku osmih dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku osmih dni dopolnijo. Nepopolna vloga, ki je predlagatelj v navedenem roku ne
dopolni, se zavrže.
VIII. Obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odločil
župan Občine Škofljica.
Občina Škofljica bo vse vlagatelje vlog
obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po
zaključku odpiranja vlog.
IX. Kraj, čas in oseba, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsak razpisni program obsega:
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge
in razpisni pogoji,
– merila za dodelitev višine sredstev,
– vlogo,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije prejmejo zainteresirani na sedežu Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škof
ljica, pri Brigiti Marinšek, tel. 360-16-18, v
času uradnih ur.
Občina Škofljica
Št. 33003-03/2006
Ob-7431/06
Na podlagi 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04) in 16. člena
Statuta Občine Škofljica (Ur. l. RS, št. 47/99,
103/00 in 76/02) objavlja Občina Škofljica
javni razpis
za sofinanciranje delovanja društev in
njihovih programov
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev, ki pospešujejo
razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja, izvajajo strokovna dela in sodelujejo pri promociji občine, pri izdajanju informativnih publikacij in pri prenosu tržnih informacij.
Sofinancirajo se naslednji programi:
– izobraževanje in seznanjanje z novimi
tehnološkimi dosežki na področju pridelave,
dodelave in predelave kmetijskih pridelkov
ter dopolnilnih dejavnosti;
– pridobivanje strokovnih in tržnih informacij;
– zastopanje članov na predstavitvah
združenja in promocijah njihovih dejavnosti;
– izdelava informativnih publikacij;

– programi ohranjanja etnološke dediščine – domača obrt in običaji;
– sodelovanje na prireditvah, ki predstavljajo podeželje in pospešujejo njegov razvoj
in so namenjene širši javnosti in se izvajajo
na območju Občine Škofljica.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za dodelitev sredstev: upravičenci za
pridobitev sredstev po tem razpisu so lokalna strokovna društva, ki delujejo na območju Občine Škofljica in so pravne osebe.
III. Splošna merila za izbiro programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih se med tistimi,
ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno
razpisno področje sofinanciranja, so dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji za
vsako razpisno področje.
Splošna merila so naslednja:
1. število članov, ki jih zastopa društvo;
2. delež lastnih sredstev pri izvedbi programa;
3. vsebina programa (izobraževanje,
sodelovanje in soorganizacija prireditev ali
predstavitev, skrb za naravno in kulturno
dediščino, oživljanje kraja, vključevanje mladine v programe…);
4. delež članov društva iz Občine Škofljica / izven Občine Škofljica;
5. sodelovanje na prireditvah, ki predstavljajo podeželje.
IV. Okvirna višina sredstev
Skupni znesek sredstev, namenjen za
sofinanciranje programov strokovnega dela
lokalnih društev v višini 400.000 SIT.
Upravičenci lahko pridobijo največ do
30% upravičenih stroškov za izvedbo strokovnih prireditev, za izdajo strokovnih publikacij, za izvedbo strokovnih prireditev, izvajanje izobraževanja in usposabljanj članov
društva. Kolikor društvo deluje za več občin,
pa se sofinancira glede na število članov iz
Občine Škofljica.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do
20. novembra 2006.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov
Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291
Škofljica, in sicer najkasneje do vključno
31. maja 2006.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z navedbo razpisnega področja
na sprednji strani ovojnice: »Ne odpiraj –
razpis kmetijstvo – sofinanciranje društev«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjena vloga,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila razpisa.
VII. Datum odpiranja ponudb: odpiranje
vlog za sofinanciranje programov društev v
letu 2006 bo opravila Komisija KGF. Odpiranje vlog ne bo javno. Prepozno prispele
vloge oziroma vloge, ki bodo neustrezno
opremljene se zavrže, neutemeljene pa zavrne. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v
roku osem dni od odpiranja vlog vlagatelje
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pozvala, da vlogo v roku osem dni dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.
VIII. Obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah
odločil župan Občine Škofljica.
Občina Škofljica bo vse vlagatelje vlog
obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po
zaključku odpiranja vlog.
IX. Kraj, čas in oseba, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsak razpisni program obsega:
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge
in razpisni pogoji,
– merila za dodelitev višine sredstev,
– vlogo,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobijo zainteresirani na sedežu
Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica, pri Brigiti Marinšek, tel. 360-16-18, v
času uradnih ur.
Občina Škofljica
Št. 3303-04/2006
Ob-7432/06
Na podlagi 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04) in 16. člena
Statuta Občine Škofljica (Ur. l. RS, št. 47/99,
103/00 in 76/02) objavlja Občina Škofljica
javni razpis
za vzdrževanje sekundarnih jarkov na
Barju
I. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev
za izvedbo programov kmetijstva v Občini
Škofljica za vzdrževanje sekundarnih jarkov
na Barju z jarkačem.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za dodelitev sredstev: upravičenci
teh sredstev so fizične osebe – kmetje in
pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče
v Občini Škofljica in se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. Sredstva se lahko dodelijo
upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na
območju Občine Škofljica.
III. Splošna merila za izbiro programov:
merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih se med tistimi, ki
izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so dodatno
opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje.
IV. Okvirna višina razpisanih sredstev za
izvedbo posameznih ukrepov znaša
Okvirna višina sredstev znaša 400.000
SIT.
Sofinancira se največ do 40% stroškov
opravljenih strojnih ur z jarkačem.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: storitve, ki so predmet subvencij, morajo biti
opravljene in računi plačani v obdobju 1. 1.
2006 do 20. 11. 2006.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov
Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z navedbo razpisnega področja na sprednji strani ovojnice »Ne odpiraj
– Razpis kmetijstvo – vzdrževanje sekundarnih jarkov«.
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Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
pogoje iz razpisne dokumentacije.
VII. Datum odpiranja ponudb
Odpiranje vlog za sofinanciranje čiščenja sekundarnih jarkov bo opravila Komisija
KGF. Odpiranje vlog ne bo javno.
Prvo odpiranje vlog bo 7. junija 2006,
drugo odpiranje vlog pa bo 24. novembra.
Prepozno prispele vloge oziroma vloge,
ki bodo neustrezno opremljene se zavrže,
neutemeljene pa zavrne. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku osmih dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku osmih dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne
dopolni, se zavrže.
VIII. Obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije KGF bo
o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah
odločil župan Občine Škofljica.
Občina Škofljica bo vse vlagatelje vlog
obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po
zaključku odpiranja vlog.
IX. Kraj, čas in oseba, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za razpisani
program obsega:
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge
in razpisni pogoji,
– merila za dodelitev višine sredstev,
– vlogo,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije prejmejo zainteresirani na sedežu Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škof
ljica, pri Brigiti Marinšek, tel. 360-16-18, v
času uradnih ur.
Občina Škofljica
Št. 33003-2/2006
Ob-7433/06
Na podlagi 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04) in 16. člena
Statuta Občine Škofljica (Ur. l. RS, št. 47/99,
103/00 in 76/02) objavlja Občina Škofljica
javni razpis
za sofinanciranje urejanja pašnikov
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
dodelitev nepovratnih sredstev za ureditev
pašnikov, za nadzorovano pašo na območju
Občine Škofljica.
II. Namen ukrepa: spodbujanje urejanja pašnih površin in podpora pašnemu in
kosnemu izkoriščanju travne ruše s ciljem
obdržati stalež živine, poseljenost krajine in
ohranjanje izgleda krajine.
III. Upravičenci: upravičenci morajo imeti
stalno bivališče v Občini Škofljica, morajo
biti lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč
na območju občine, število živali na kmetiji
mora biti najmanj 4,5 GVŽ/kmetijo oziroma
30 kom. drobnice.
IV. Vloga
Upravičenec mora vložiti vlogo na razpisnem obrazcu »Vloga za sofinanciranje
urejanja pašnikov«.
K vlogi je potrebno priložiti:
1. dokazila o lastništvu (ZK izpisek, posestni list ali overjene najemne pogodbe);
2. predložitev ustreznega načrta investicije;
3. predložitev plačanih računov, izdanih
po 1. 1. 2006;
4. mnenje kmetijsko svetovalne službe.
V. Višina sredstev

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Okvirna višina sredstev znaša 500.000
SIT.
Delež dodeljenih sredstev znaša do 40%
upravičenih stroškov investicije. Upravičeni
stroški za urejanje pašnikov so stroški nabavne vrednosti materiala za napravo ograd
in obor z vso pripadajočo opremo ali lastnega materiala posameznega upravičenca.
Skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh javnih virov za urejanje pašnikov ne sme presegati 50% upravičenih
stroškov.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva le
pod pogojem, da za isti namen niso prejeli
sredstev iz državnih ali mednarodnih virov,
za kar morajo podati pisno izjavo.
VI. Merila za ocenjevanje vlog
Osnovna merila:
1. velikosti novo urejenega pašnika,
2. območje ureditve pašnika,
3. mnenje Kmetijsko svetovalne službe
glede obstoja kmetijske dejavnosti.
Komisija KGF bo strokovno ocenila vse
pravočasne in popolne vloge. Prednost pri
dodelitvi sredstev bodo imele vloge z večjim
številom točk do porabe sredstev.
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja so dodatno opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291
Škofljica, in sicer najkasneje do vključno
20. novembra 2006.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z navedbo razpisnega področja
na sprednji strani ovojnice »Ne odpiraj –
Razpis kmetijstvo – sofinanciranje naprave
pašnikov«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjena vloga,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila razpisa.
VIII. Datum odpiranja ponudb
Odpiranje vlog za sofinanciranje naprave pašnikov bo opravila strokovna komisija.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Prvo odpiranje vlog bo 7. junija 2006,
drugo odpiranje vlog pa bo 24. novembra.
Prepozno prispele vloge oziroma vloge,
ki bodo neustrezno opremljene se zavrže,
neutemeljene pa zavrne. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku osmih dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku osmih dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne
dopolni, se zavrže.
IX. Obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije KGF bo
o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah
odločil župan Občine Škofljica.
Občina Škofljica bo vse vlagatelje vlog
obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po
zaključku odpiranja vlog.
X. Kraj, čas in oseba, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija za vsak razpisni program obsega:
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge
in razpisni pogoji,
– merila za dodelitev višine sredstev,
– vlogo,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije prejmejo zainteresirani na sedežu
Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica, pri Brigiti Marinšek, tel. 360-16-18, v
času uradnih ur.
Občina Škofljica
Št. 331-0003/2006-07
Ob-7451/06
Občina Prevalje na podlagi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2006 (Ur. l.
RS, št. 23/06), 6. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Prevalje (Ur. l. RS, št. 100/03) objavlja
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Prevalje za leto 2006
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, objavlja
javni razpis za sofinanciranje ukrepov na
področju kmetijstva.
2. Predmet razpisa
Sredstva se v skladu z določili Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje (Ur. l. RS, št. 100/03)
dodeljujejo za sofinanciranje naslednjih namenov:
2.1 Sofinanciranje analize krme in zemlje
Višina pomoči: do 50% stroškov analize
zemlje in krme.
Višina razpoložljivih sredstev: 250.000
SIT (1.043,23 EUR).
Rok za prijavo: 27. marec 2006.
2.2 Sofinanciranje testiranja škropilnic
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov testiranja škropilnic.
Višina razpoložljivih sredstev: 150.000
SIT (625,93 EUR).
Rok za prijavo: 27. marec 2006.
2.3 Sofinanciranje izobraževanja
Višina pomoči: do 100% se krijejo upravičeni stroški izobraževanja (razstave, demonstracije, predavanja, promocije, strokovne ekskurzije) pooblaščenim izvajalcem
izobraževanja posameznih programov.
Višina razpoložljivih sredstev: 350.000
SIT (1.460,52 EUR).
Rok za prijavo: 27. marec 2006.
2.4 Sofinanciranje umetnega osemenjevanja živine.
Višina pomoči: do 61% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic in plemenskih svinj ali kobil v kmečki
reji. Sofinancira se ena osemenitev v višini
4.880 SIT (20,36 EUR).
Višina razpoložljivih sredstev: 6,600.000
SIT (27.541,31 EUR).
Rok za prijavo: 27. marec 2006.
2.5 Podpora delovanju društev, ki delujejo na področju kmetijstva
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov, izkazanih v finančnem načrtu društva
oziroma na podlagi priznane vrednosti programa oziroma projekta.
Višina razpoložljivih sredstev: 550.000
SIT (2.295,10 EUR).
Rok za prijavo: 27. marec 2006.
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3. Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe s področja kmetijstva s
sedežem v Občini Prevalje, ki izpolnjujejo
pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji,
– registrirana društva s področja kmetijstva, ob pogoju, da:
– imajo sedež v Občini Prevalje,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– prijavljajo program, ki je predmet 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.
4. Zahtevana dokumentacija:
– vloga (obrazec v razpisni dokumentaciji),
– finančno ovrednoten letni program
dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s strani nadzornega
odbora,
– potrdilo o registraciji društva,
– računi o izvedenem delu in nalogah
(najem stojnice na predstavitvah, izdelavo reklamnih biltenov, strokovne ekskurzije,...),
– izjava.
5. Merila za dodelitev sredstev:
– realnost in kvaliteta predloženega programa,
– reference ponudnika,
– število članov iz Občine Prevalje,
– aktivnosti na področju občine,
– rednost delovanja (redna srečanja, izdaja informatorjev oziroma glasil, …).
6. Višina razpoložljivih sredstev: višina
razpoložljivih proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov na področju kmetijstva:
je 7,900.000 SIT (32.966,11 EUR).
7. Način prijave
Vloge pošiljajo prosilci do navedenega
roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne
odpiraj – javni razpis – kmetijstvo«.
Vloge bo odpirala komisija na sedežu naročnika. Odpiranje prijav ni javno. Ustrezne
sklepe bodo prijavitelji prejeli v 30 dneh od
poteka roka za prijavo.
8. Informacije o razpisni dokumentaciji
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo na spletni strani Občine Prevalje
www.prevalje.si od dneva objave javnega
razpisa do konca razpisnega roka ter vsak
delovni dan med 8. in 12. uro, na sedežu
Občine Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Občini Prevalje,
Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve, tel. 02/824-61-29,
prav tako vsak delovni dan med 8. in 12.
uro.
Občina Prevalje
Št. 322-0002/2006-07
Ob-7452/06
Občina Prevalje na podlagi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2006 (Ur. l.
RS, št. 23/06), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Prevalje (Ur. l. RS, št. 102/05), objavlja
javni razpis
o sofinanciranju programov na
področju turizma v Občini Prevalje za
leto 2006

1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, objavlja
javni razpis za sofinanciranje programov na
področju turizma v Občini Prevalje za leto
2006.
2. Predmet razpisa
Sredstva se v skladu z določili Pravilnika
o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Prevalje (Ur. l. RS, št. 102/05)
dodeljujejo za sofinanciranje programov oziroma izvedenih aktivnosti posameznih društev na področju turizma.
3. Na razpis se lahko prijavijo:
Izvajalci na področju turizma (društva,
združenja in zveze), ki so registrirana za
izvajanje dejavnosti in morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Prevalje;
– so registrirani in delujejo najmanj eno
leto – financirajo se tudi novoustanovljena
društva;
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot jo
določa Zakon o društvih;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje
(materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov;
– da izpolnjujejo pogoje iz pravilnika.
4. Zahtevana dokumentacija:
– pregledno vsebinsko poročilo o delu v
preteklem letu,
– pregledno finančno poročilo o delu v
preteklem letu,
– pregledna vsebinska predstavitev programa v tekočem letu,
– ostalo v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Merila za dodelitev sredstev
Sredstva za posamezne programe se
razdelijo glede na:
– doseženo število točk;
– višino razpoložljivih proračunskih sredstev.
6. Višina pomoči: opredeljena bo v pogodbi s posameznim izvajalcem programa.
7. Višina razpoložljivih sredstev: višina
razpoložljivih proračunskih sredstev za sofinanciranje programov društev je 750.000
SIT (3.129.69 EUR).
8. Rok in način prijave
Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti priporočeno do 27. marca 2006 ali na
sedežu Občine Prevalje, Trg 2/a, Prevalje,
najkasneje do 12. ure tega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
h katerim se priložijo priloge.
Vloge pošiljajo prosilci do navedenega
roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne
odpiraj – javni razpis – turizem«.
Vloge bo odpirala komisija na sedežu naročnika. Odpiranje prijav ni javno. Ustrezne
sklepe bodo prijavitelji prejeli v 30 dneh od
poteka roka za prijavo.
9. Informacije o razpisni dokumentaciji:
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do konca razpisnega roka, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, na sedežu Občine Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje ali na spletni
strani www.prevalje.si
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom
je mogoče dobiti na Občini Prevalje, Oddelku
za družbene dejavnosti in splošno gospo-
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darske zadeve, tel. 02/824-61-29, prav tako
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
Občina Prevalje
093-0004/2006-11
Ob-7453/06
Občina Prevalje na podlagi Odloka o
proračunu Občine Prevalje za leto 2006, 6.
člena Pravilnika o postopku za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 66/01) in Pravilnika o postopku za izbiro
in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje
(Ur. l. RS, št. 100/03), objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov s področja socialnega
varstva v Občini Prevalje za leto 2006
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, objavlja javni
razpis za izbor projektov in programov s
področja zdravstva in socialnega varstva, ki
jih bo v letu 2006 sofinancirala iz občinskega proračuna.
II. Predmet javnega razpisa so:
– programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,
– programi nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva, ki
so naravnani v smeri ohranjanja in vzpodbujanja socialnih stikov vseh tistih posameznikov, ki so prikrajšani pri vključevanju v
vsakdanje življenje,
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki so namenjeni različnim kroničnim
bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
– programi invalidskih društev in drugi
programi za rehabilitacijo in povečanje socialne vključenosti invalidov (povečanje neodvisnega življenja invalidov),
– programi
preprečevanja
oziroma
zmanjševanja socialne izključenosti starejših,
– programe medgeneracijskih skupin za
samopomoč,
– programe ustvarjalnega preživljanja
prostega časa otrok in mladostnikov,
– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,
– programi, namenjeni informiranju občanov o razširjenosti problema zasvojenosti
v občini, prepoznavanju odvisnosti, možnostih zdravljenja ipd.,
– reševanje socialnih stisk v zvezi s problemom zasvojenosti z različnimi vrstami
drog,
– programe s socialno tematiko, namenjene otrokom in mladini za njihovo vključevanje v življenje in dogajanje v občini,
– programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
– počitniški programi za zdravstveno rehabilitacijo otrok z zdravstvenimi indikacijami, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
– neprofitne organizacije in društva s področja zdravstva in socialnega varstva, ki so
registrirana v skladu z Zakonom o društvih
(Ur. l. RS, št. 60/95, 49/98 – Odl US, 89/99
in 65/02),
– javni zavodi, ustanove in druge pravne
ali fizične osebe, registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju zdravstva in socialnega varstva,
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ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede
na sedež, če je program zastavljen tako, da
aktivno vključuje občane Občine Prevalje,
b) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco o članstvu,
d) prijavljajo program, ki je predmet 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.
IV. Merila za dodelitev sredstev:
– realnost in kvaliteta predloženega programa,
– sodelovanje prostovoljcev in uporabnikov pri izvajanju programov,
– reference ponudnika,
– število članov iz Občine Prevalje,
– aktivnosti na področju občine,
– rednost delovanja (redna srečanja, izdaja informatorja ipd.),
– odvisnost članov oziroma uporabnikov
od dejavnosti društva.
V. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se izvedejo v letu 2006. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2006.
VI. Orientacijska vrednost programov:
predvidena orientacijska vrednost vseh programov v letu 2006 je 750.000 SIT (3.129,70
EUR).
VII. Rok in način prijave
Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti priporočeno z datumom oddaje 27. marca 2006 ali na sedežu Občine Prevalje, Trg
2/a, 2391 Prevalje, najkasneje do 14. ure
tega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
katerim se priložijo zahtevane priloge.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Vloge pošljejo prosilci do navedenega
roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
»Ne odpiraj – javni razpis – zdravstvo in
sociala«.
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna
komisija na sedežu naročnika. Odpiranje
ponudb ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8. dni dopolnijo ponudbo. V primeru, da je ponudniki v
roku ne dopolnijo, bo ponudba izločena kot
nepopolna.
Ustrezne sklepe bodo prijavitelji prejeli v
roku 45 dni od poteka roka za prijavo.
VIII. Informacije o razpisni dokumentaciji
Razpisno dokumentacijo je možno natisniti s spletne strani Občine Prevalje
http://www.prevalje.si, zainteresirani pa jo
lahko dvignejo tudi na Občini Prevalje, v
času poteka razpisa vsak delavnik od 8.
do 14. ure.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Občini Prevalje, Oddelku za družbene dejavnosti
in splošno gospodarske zadeve, na tel.
02/824-61-21, prav tako vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
Občina Prevalje
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Št. 093-0002/2006-11
Ob-7454/06
Občina Prevalje na podlagi Odloka o
proračunu Občine Prevalje za leto 2006,
Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01) in 4. člena Pravilnika o financiranju
ljubiteljske kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/00) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti za leto 2006 in kulturnih
projektov, ki jih bo Občina Prevalje
sofinancirala iz občinskega proračuna
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturnih projektov za leto
2006, ki jih bo Občina Prevalje sofinancirala
iz občinskega proračuna.
Med projekti na področju kulture, ki jih bo
Občina Prevalje v letu 2006 sofinancirala iz
občinskega proračuna, predstavljajo prioriteto naslednji projekti:
Biografski leksikon Občine Prevalje,
Koncertna sezona, spomenik bralni znački,
spominska plošča Ljubi Prenner, 40-letnica
gledališke skupine Prevalje-Mežica, 35-let
nica KD Vres, sofinanciranje svetlobnega
parka.
3. Na razpis se lahko prijavijo:
– kulturna društva, registrirana v skladu
z Zakonom o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95,
49/98 – Odl US, 89/99 in 65/02),
– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe s sedežem v Občini
Prevalje, registrirane za izvajanje kulturne
dejavnosti,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v Občini Prevalje;
b) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;
c) imajo urejeno evidenco o članstvu;
d) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in za katerega 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.
4. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se izvedejo v letu 2006. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2006.
5. Orientacijska vrednost programov:
predvidena orientacijska vrednost za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2006 je 6 mio SIT
(25.037,56 UER) in 4 mio SIT (16.691,70
EUR) za kulturne projekte.
6. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati priporočeno po pošti z datumom oddaje do najkasneje 27. marca 2006 ali na sedežu Občine
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, najkasneje
do 14. ure tega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
katerim se priložijo zahtevane priloge.
Kulturna društva, v katerih deluje več
sekcij, morajo podati natančen opis programa s časovnim terminom in finančno konstrukcijo programa za vsako sekcijo posebej.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.

Vloge pošljejo prosilci do navedenega
roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in z oznako: »Ne odpiraj!
Javni razpis – kultura«.
Odpiranje ponudb bo opravila komisija
na sedežu naročnika. Odpiranje ponudb ni
javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8. dni dopolnijo ponudbo. V primeru, da je ponudniki v
roku ne dopolnijo, bo ponudba izločena kot
nepopolna.
7. Informacija o razpisni dokumentaciji
Razpisno dokumentacijo je možno natisniti s spletne strani Občine Prevalje
http://www.prevalje.si, zainteresirani pa jo
lahko dvignejo tudi na Občini Prevalje, v
času poteka razpisa vsak delavnik od 8.
do 14. ure.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite na Oddelku za družbene
dejavnosti in splošno gospodarske zadeve
Občine Prevalje, na tel. 02/824-61-21.
Občina Prevalje
Št. 093-0003/2006-11
Ob-7455/06
Občina Prevalje na podlagi Odloka o
proračunu Občine Prevalje za leto 2006,
določil Pravilnika o postopku za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 66/01), 10. člena Zakona o športu (Ur.
l. RS, št. 22/98, 27/02 – Odl US, 110/02 in
15/03) in 7. člena Pravilnika za vrednotenje
športnih programov v Občini Prevalje (Ur. l.
RS, št. 66/00) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa, ki jih bo v letu
2006 Občina Prevalje sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa
za leto 2006, ki jih bo Občina Prevalje sofinancirala iz občinskega proračuna.
3. Iz proračunskih sredstev se bodo financirali naslednji programi:
– športna vzgoja šoloobveznih otrok (od
6 do 15 let),
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi razdeljeni v tri stopnje:
– cicibani in cicibanke za izvajanje programov v obsegu do 240 ur,
– mlajši dečke in deklice za izvajanje
programov v obsegu od 240 do 400 ur,
– starejši dečki in deklice za izvajanje
programov v obsegu od 300 do 800 ur,
– športna vzgoja mladine (nad 15 do 20
let)
– interesna športna vzgoja mladine,
– iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni programi,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi razdeljeni v dve stopnji:
– mlajši mladinci, mladinke v obsegu od
400 do 800 ur,
– starejši mladinci, mladinke v obsegu
400 do 1100 ur,
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– športna rekreacija.
Iz sredstev lokalne skupnosti se za izvajanje programov sofinancira:
– 80 urne programe,
– specifične športne panoge.
Iz sredstev lokalne skupnosti se za planinstvo sofinancira:
– pohodništvo,
– planinske šole,
– redne tedenske aktivnosti.
4. Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva, registrirana v skladu
z Zakonom o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95,
49/98 – Odl US, 89/99 in 65/02),
– javni zavodi, ustanove in druge pravne
osebe s sedežem v Občini Prevalje, registrirane za izvajanje športne dejavnosti,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v Občini Prevalje;
b) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;
c) imajo urejeno evidenco o članstvu;
d) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo
iz katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva pridobljena
iz drugih virov.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa
športa v Občini Prevalje.
5. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se izvedejo v letu 2006. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2006.
6. Orientacijska vrednost programov:
predvidena orientacijska vrednost za sofinanciranje športnih programov v letu 2006
je 9 mio SIT (37.556,33 EUR).
7. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati priporočeno po pošti z datumom oddaje do najkasneje 27. marca 2006 ali na sedežu Občine
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, najkasneje
do 14. ure tega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
katerim se priložijo zahtevane priloge.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Vloge pošljejo prosilci do navedenega
roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in z oznako: »Ne odpiraj!
Javni razpis – šport«.
Odpiranje ponudb bo opravila komisija
na sedežu naročnika. Odpiranje ponudb ni
javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8. dni dopolnijo ponudbo. V primeru, da je ponudniki v
roku ne dopolnijo, bo ponudba izločena kot
nepopolna.
8. Informacija o razpisni dokumentaciji
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje, vsak delavnik od 8. do 12. ure.
Dodatne informacije dobite na Oddelku za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve Občine Prevalje, na tel.
02/824-61-21.
Občina Prevalje
Ob-7621/06
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
predšolsko vzgojo izobraževanje in šport, na

podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine
Ljubljana (Ur. l. RS, št. 10/01) objavlja
javni razpis
za podelitev nagrad Marjana Rožanca
za področje športa v Mestni občini
Ljubljana za leto 2005
Mestna občina Ljubljana razpisuje nagrade Marjana Rožanca za področje športa
v Mestni občini Ljubljana za leto 2005.
Nagrado Marjana Rožanca lahko prejmejo amaterski športni delavci, športniki,
športni vzgojitelji, profesionalni delavci v
športu in športni novinarji za izjemne dosežke v preteklem letu ali za delo iz daljšega
obdobja.
Podeljene bodo največ 4 nagrade.
Pobudo za podelitev priznanja lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo
stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni
občini Ljubljana.
Pobuda za podelitev nagrade mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko pobudnika,
– ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko kandidata za nagrado,
– podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki
pobudo podpirajo.
Pobuda za podelitev nagrade mora biti
poslana na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko
vzgojo izobraževanje in šport, Komisija za
nagrade Marjana Rožanca, Resljeva 18,
Ljubljana, do vključno 31. 3. 2006, v zaprti kuverti s pripisom »Za razpis MR - Ne
odpiraj«.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
306-40-39, Služba za šport Mestne občine
Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 096/2006
Ob-7729/06
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93 in
30/98), 4. in 7. člena Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Lendava (Ur. l. RS,
št. 94/05), 8. člena Statuta Občine Lendava
(Ur. l. RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) in 18.
člena Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe »oskrba s pitno
vodo« (Ur. l. RS, št. 109/05) objavlja Občina
Lendava
javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe »oskrba s
pitno vodo«
1. Koncedent: Občina Lendava.
2. Predmet koncesije: opravljanje gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«
v skladu z 4. členom Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije
za opravljanje gospodarske javne službe
»oskrba s pitno vodo« (Ur. l. RS, št. 109/05)
in Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini
Lendava (Ur. l. RS, št. 109/05).
3. Obseg koncesije: izvajanje dejavnosti
»oskrba s pitno vodo« na območju Občine
Lendava. Razpisana koncesija se podeli le
enemu koncesionarju.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas, za dobo
10 let.
5. Razpisna dokumentacija: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
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cijo samo v času uradnih ur na sedežu
Občine Lendava, Trg Ljudske pravice 5,
9220 Lendava, soba št. 22, ob predložitvi
potrdila o vplačilu 50.000 SIT na TTR št.
01259-010012919, s pripisom »koncesija
– oskrba s pitno vodo«. Kontaktna oseba
je Jasna Bračič-Szabó.
6. Pogoji razpisa:
– da zaposluje zadostno število strokovnih kadrov za samostojno opravljanje
nalog, ki so predmet koncesije, da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije ali je vpisan
v register samostojnih podjetnikov ali ima
obrtno dovoljenje za dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da zaposluje zadostno število strokovnih kadrov za samostojno opravljanje nalog,
ki so predmet koncesije,
– da je ustrezno tehnično opremljen za
samostojno opravljanje nalog, ki so predmet
koncesije,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela,
strokovne opremljenosti, sposobnosti, vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in
razvojnega vidika,
– da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje.
7. Prijava na razpis mora vsebovati
osnovne podatke o ponudniku:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
javnega razpisa, določena z razpisno dokumentacijo;
– poročilo pooblaščenega revizorja v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l.
RS, št. 71/99 in spremembe);
– elaborat o opravljanju dejavnosti z
vidika kadrov, organizacije dela, tehnične
opremljenosti, finančno operativnega vidika in razvojnega vidika; parafiran vzorec
pogodbe,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 SIT, ki mora veljati vsaj
en dan več, kot je določeno za veljavnost
ponudbe.
8. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo
dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili v
vložišče Občine Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, najkasneje do 5. 5.
2006 do 10. ure, v zaprti kuverti, z navedbo točnega naslova naročnika in z oznako:
»javni razpis – koncesija za oskrbo s pitno
vodo – ne odpiraj«. Na hrbtni strani kuverte
mora biti točen naslov pošiljatelja.
9. Javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 2006
ob 12. uri v sejni sobi Občine Lendava, Trg
Ljudske pravice 5, 9220 Lendava.
Upoštevane bodo le pravilno označene
ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na
naslov koncedenta.
Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo
navzoči predstavniki ponudnikov predložiti
pisna pooblastila za zastopanje ponudnika.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cene storitev – 80 točk,
– rok izvedbe programa – 10 točk,
– reference ponudnika – 10 točk.
Podrobneje so merila opredeljena v razpisni dokumentaciji. Vse stroške v zvezi z
izdelavo ponudbe nosijo ponudniki.
11. Ponudba mora veljati najmanj 60 dni
od roka za oddajo ponudb.
12. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja po-
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nudb. Z izbranim ponudnikom bo na podlagi pravnomočne upravne odločbe sklenjena
koncesijska pogodba.
Občina Lendava

Javne dražbe
Ob-7241/06
Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385
Nova vas, na podlagi 6. člena statuta Občine Bloke (Ur. l. RS, št. 41/99 in 96/02),
sklepa s 14. seje Občinskega sveta Občine Bloke z dne 15. 12. 2005, ter v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Bloke, Nova vas 4a,
1385 Nova vas, tel. 01/70-98-918, faks
01/70-98-840.
2. Predmet prodaje:
A – prodaja stavbišč: parcela št. 59.S
v izmeri 144 m2, parcela št. 60.S v izmeri
428 m2 in parcela št. 113.S v izmeri 50 m2
vse v k.o. Nova vas,
B – prodaja nezazidanega stavbnega
zemljišča parc. št. 1569 k.o. Nova vas, sadovnjak v izmeri 2305 m2.
3. Vrsta pravnega posla za vseh pet
predmetov prodaje iz 2. točke: prodajna
pogodba.
4. Izklicna cena za nepremičnine znaša:
A – za parcele št. 59.S v izmeri 144 m2,
60.S v izmeri 428 m2 in parcela št. 113.
S v izmeri 50 m2, 3,250.000 SIT. V ceno
nepremičnin ni vključen davek od prometa
nepremičnin.
B – za parcelo št. 1569 sadovnjak v izmeri 2305 m2, 1,150.000 SIT, v ceno nepremičnine ni vključen 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
Izklicne cene za nepremičnine so določene na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca.
V ceno nepremičnin ni vključen davek
od prometa nepremičnin, oziroma DDV,
ki ga plača kupec, prav tako vse druge
stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.
Nepremičnine pod točko A in B se
prodajajo enemu kupcu za izklicno ceno
4,400.000 SIT.
Najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku
8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Bloke št.
01350-0100002737.
6. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse
predmete prodaje pod 2. točko. Prodajna
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
ne plača kupnine v navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v četrtek 6. aprila 2006
v sejni sobi Občine Bloke, Nova vas 4a,
ob 12. uri.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
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potrebno nakazati na transakcijski račun
Občine Bloke št. 01350-0100002737, sklic
00 060406.
9. Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od
dneva izvedbe javne dražbe.
10. Dodatne informacije v zvezi z nepremičninami dobijo interesenti na Občini
Bloke, tel. 01/70-98-918, ogled lokacije je
možen po predhodnem dogovoru.
11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bloke lahko s soglasjem
župana Občine Bloke ustavi postopek do
sklenitve pravnega posla.
12. Pogoji za sodelovanje: na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe,
ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico oziroma potni list (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko šte
vilko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
13. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 15 delavnih dneh
po končani dražbi.
Če dražitelj po svoji krivdi pogodbe ne
podpiše v postavljenem roku se šteje, da
je odstopil od nakupa, Občina Bloke zadrži
njegovo kavcijo.
14. Drugi pogoji:
– nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno – kupljeno. Vse stroške s
prenosom lastništva (davek, stroške notarske storitve, takse za vpis v zemljiško knjigo) nosi kupec.
– dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo,
– prodajalec si pridržuje pravico, da z
nobenim od dražiteljev ne sklene pogodbe
kljub uspeli javni dražbi.
Občina Bloke
Ob-7583/06
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, na podlagi sklepov župana št.
03201-1/2005 z dne 9. 12. 2005 ter 40.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. k.o. Hruševje, zk. vl. št. 429: parc. št.
1462/6 travnik 6. razred v izmeri 1104 m2,
izklicna cena: 2,384.640 SIT.
Zemljišče se nahaja v območju z osnovno namensko rabo: P – območja proizvo-

dnih, obrtnih in kmetijskih dejavnosti (Slavinje p10/P2), podrobnejša namenska raba
Pd – druga območja pretežno za proizvodnjo, obrt in skladišča, in je skupaj s sosednjimi zemljišči predvideno za gradnjo
skladno z veljavnimi akti, ki urejajo to področje;
2. k.o. Postojna, zk. vl. št. 82 in 990:
parc. št. 1877/22 pašnik 5. razred v izmeri 641 m2 in sadovnjak 2. razred v izmeri
680 m2 in parc. št. 1877/24 pašnik 5. razred
v izmeri 311 m2, izklicna cena: 5,250.000
SIT.
Zemljišče se nahaja v območju z osnovno namensko rabo: območje obstoječe individualne zazidave ob cesti pod Ostrim
vrhom in Ljubljanski cesti in je upoštevaje razmere na terenu neprimerno za gradnjo;
3. k.o. Postojna, zk. vl. št. 3108 in 82:
parc. št. 1877/9 pot v izmeri 61 m2 in parc.
št. 1877/10 pašnik 4. razred v izmeri 859 m2,
izklicna cena: 2,370.000 SIT.
Zemljišče se nahaja v območju z osnovno namensko rabo: območje obstoječe individualne zazidave ob cesti pod Ostrim
vrhom in Ljubljanski cesti in ni predvideno
za gradnjo;
4. k.o. Postojna, zk. vl. št. 1899: parc. št.
1870/26 travnik 5. razred v izmeri 437 m2,
izklicna cena: 3,146.000 SIT.
Zemljišče se nahaja v območju Poljan
in je skupno z delom parc. št. 1821/5 k.o.
Postojna, ki je v privatni lasti, predvideno za
gradnjo skladno z veljavnimi akti, ki urejajo
to področje.
II. Pogoji prodaje
Javna dražba bo ustna. Najmanjši znesek višanja znaša 100.000 SIT.
Izklicne cene zemljišč že vključujejo davek na dodano vrednost.
Zemljišči pod 1. in 4. točko sta delno
komunalno opremljeni. Komunalni prispevek se investitor zaveže plačati pred izdajo
gradbenega dovoljenja. Ta se bo odmeril na
podlagi veljavnih predpisov.
Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
Stroške za izpeljavo postopka pri notarju, vključno s stroški zemljiškoknjižnega
prepisa, plača kupec.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki izkažejo, da imajo sedež na območju Evropske unije ali katerekoli izmed
njenih članic in fizične osebe, ki izkažejo, da
so državljani Evropske unije ali katerekoli
izmed njenih članic.
Dražitelji se morajo pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani
varščini v znesku 10% izklicne cene nepremičnine (navesti št. parcele), ki jo bodo
dražili, na transakcijski račun Občine Postojna št. 01294-0100016345 s pripisom v
rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti
88. Neuspelim dražiteljem se bo varščina
vrnila v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi
brez obresti.
Rok za podpis pogodbe je 15 dni po
izvedbi javne dražbe. V primeru, da kupec
ne sklene pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev
pogodbe in v tem primeru se mu vplačana
varščina ne vrne.
Kupnino je kupec dolžan plačati v roku
8 dni po prejemu računa, ki se mu ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne
kupnine v prej določenem roku je bistvena
sestavina pravnega posla. V primeru, da se
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plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre,
varščina pa zadrži.
Dodatne informacije v zvezi z nepremičninami dobijo interesenti na Uradu za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Občine
Postojna, Ljubljanska c. 4, pisarna št. 25/1,
ali na tel. 05/72-80-786 in 05/72-80-722;
ogled zemljišč je mogoč po predhodnem
dogovoru.
Javna dražba bo v torek, dne 4. 4. 2006
ob 10. uri v sejni dvorani Kulturnega doma
Postojna, Gregorčičev drevored 1, 6230
Postojna (vhod s Prešernove ulice).
Občina Postojna
Ob-7723/06
Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241
Sp. Duplek, na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02), 39.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03),
93. člena Statuta Občine Duplek (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/02 - uradno
prečiščeno besedilo) ter sklepa Občinskega sveta Občine Duplek sprejetega na 24.
redni seji občinskega sveta, dne 7. marca
2006, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
– I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241
Sp. Duplek, ki jo zastopa župan Janez Ribič, tel. 02/684-09-11; faks 02/684-09-28,
e-pošta: obcina.duplek@duplek.si.
II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je objekt stare šole na
Vurberku, Vurberk 97, 2241 Sp. Duplek, s
pripadajočim zemljiščem, namenjena poslovno-stanovanjski dejavnosti.
Predmet prodaje so: parc. št. 411/5 dvorišče v izmeri 1719 m2, parc. št. 412/2 sadovnjak v izmeri 1002 m2, parc. št. 412/3
poslovna stavba v izmeri 269 m2 (koristna
površina prostorov šole K+P+1 znaša
562,06 m2) in parc. št. 412/4 gospodarsko
poslopje v izmeri 29 m2 vse pripisane vl. št.
64 k.o. Vurberk. Skupna površina znaša
3019 m2; po izklicni ceni 25,000.000 SIT.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 200.000 SIT.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, katere besedilo je del splošnih
pogojev razpisane javne dražbe. Pogodba
mora biti sklenjena najpozneje v 15 dneh po
zaključku javne dražbe.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na podračun
Občine Duplek št. 01226-0100008522, sklic
00 75256-720099, odprt pri Uradu za javna
plačila Slovenska Bistrica, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto, brez izvedbe
posebnega postopka. 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.
VI. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 10. 4.
2006, v prostorih Občine Duplek, Cesta

4. julija 106, 2241 Sp. Duplek – Glonarjeva
dvorana, s pričetkom ob 10. uri.
Javna dražba se bo opravila ustno, v
slovenskem jeziku.
VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki so se pravočasno in
pravilno prijavile, tako da:
– plačajo varščino in predložijo dokazilo
o njenem plačilu,
– predložijo pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o pristopu k splošnim pogojem
javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo), pri čemer mora biti podpis overjen pri
notarju,
– predložijo, kolikor se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec,
neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik
pravne osebe, pri čemer mora biti podpis
overjen pri notarju;
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu, pravne osebe predložijo izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od enega meseca,
– predložijo matično, davčno in telefonsko številko.
Vse listine (razen potrdila o vplačani
kavciji, matično, davčno, telefonsko številko) je treba priložiti v izvirniku ali kopijo
listine, overjeno pri notarju. Organizator bo
pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
VIII. Varščina: dražitelji morajo do 7. 4.
2006, do 12. ure vplačati varščino v višini
10% od izklicne cene, ki se plača na podračun Občine Duplek št. 01226-0100008522,
sklic 00 75256-7141999, odprt pri Uradu za
javna plačila Slovenska Bistrica, za namen
javna dražba.
IX. Rok za prijavo
Dražitelji morajo osebno ali po pošti predložiti organizatorju pravilno prijavo najkasneje do 7. 4. 2006, do 13. ure na naslov
organizatorja: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek z oznako »Ne
odpiraj – javna dražba za prodajo nepremičnine«. Ponudnik osebno izroči ponudbo
v tajništvu občine.
Javne dražbe se lahko udeleži le tisti
dražitelj, ki se pravočasno in pravilno prijavi.
X. Vrnitev, vračunane ali pridržane varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, se varščina brez obresti vrne najkasneje v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se varščina
vračuna v kupnino. Kolikor kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, organizator
obdrži vplačano varščino.
XI. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne ali naroči po pošti na naslovu: Občina
Duplek, tajništvo, Cesta 4. julija 106, 2241
Sp. Duplek.
Razpisna dokumentacija vsebuje: podrobnejši opis lokacije in nepremičnine,
zemljiškoknjižni izpisek, katastrske podatke, mapno kopijo z označbo parcel, lokacijsko informacijo, obrazec izjave o sprejemanju splošnih pogojev javne dražbe, osnutek
prodajne pogodbe.
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne draže se lahko pridobijo na sedežu Občine Duplek, vsak delovni dan med
8. in 12. uro pri direktorju občinskega urada
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tel. 02/684-09-13 ali svetovalki župana za
pravne zadeve tel. 02/684-09-21.
XII. Ogled
Po predhodnem dogovoru je mogoč posamičen ogled nepremičnine, ki je predmet
prodaje, na terenu.
Nepremičnina se proda po načelu videno-kupljeno.
XIII. Drugi pogoji
Zemljišče je komunalno opremljeno
glede obstoječega objekta. V kupnini niso
zajeti morebitni novi komunalni priključki
oziroma povečanje obstoječih priključkov ter priključne takse, soglasja in drugi
stroški za izvedbo le-teh. V kupnino je
vključen komunalni prispevek za obstoječ
objekt, v primeru spremembe namembnosti, gradnje prizidka ali novogradnje,
komunalni prispevek za le-to ni vključen
in se odmeri v skladu z takrat veljavnim
predpisom.
Kupec plača poleg kupnine tudi predpisane davčne dajatve na promet z nepremičninami (za parc. št. 412/2 20% DDV,
za vse ostale nepremičnine 2% davek na
promet nepremičnin) ter stroške notarja in
zemljiškoknjižnega prenosa.
Prodajalec si izgovarja odkupno pravico na nepremičnini in služnost v korist
prodajalca za potrebe gradnje in vzdrževanja objektov in omrežij javne infrastrukture za nepremičnino, ki je predmet javne
dražbe.
Občina Duplek
Št. 051/2006
Ob-7725/06
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03 in 77/03), Statuta Občine
Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01 in 56/03),
sklepa Občinskega sveta Občine Ig, št.
403-02/05-006 z dne 24. 3. 2005 in sklepa
Komisije za vodenje in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig z dne 20. 12. 2005 in z dne 2. 3.
2006, objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo kompleksa zemljišč
za poslovno obrtno dejavnost v
prostorsko ureditvenem območju VP
14/2 k.o. Dobravica
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel.
01/280-23-00, faks 01/280-23-22, e-mail:
obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: kompleks zemljišč za poslovno obrtno dejavnost v prostorsko ureditvenem območju VP 14/2 k.o.
Dobravica s sledečimi parcelami:
– parcela št. 1247-travnik-1789 m2,
– parcela št. 1251/1-travnik-7200 m2,
– parcela št. 1252/1-travnik-969 m2,
– parcela št. 1169-travnik v solastnem
deležu do 54%-16105 m2,
– parcela št. 1246/4-travnik-5367 m2,
– parcela št. 1246/5-travnik-2028 m2,
– parcela št. 1498-vodotok-719 m2, pri
čemer je navedena parcela nezazidljiva v
pasu ca. 200 m2,
– parcela št. 1260/3-travnik-4070 m2,
– parcela št. 1246/3-travnik-220 m2,
vse skupaj tako 38467 m2.
Navedene parcele predstavljajo kompleks nezazidanih stavbnih zemljišč na
poselitvenem območju VP 14/2, pri čemer
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so navedene parcele namenjene poslovno
obrtni gradnji.
Parcele ustrezajo vsem zahtevam
in standardom obstoječih urbanističnih
predpisov, ki veljajo za Občino Ig. Parcele predstavljajo zaokrožen kompleks,
področje je ravninsko, vidnost in dostop
sta ugodni.
3. Parcele se prodajajo izključno skupaj in v paketu ter zato nakup posamezne
parcele ni možen. Izklicna cena za parcele znaša 9.862,75 SIT/m2, skupaj tako
379,419.992,50 SIT + 20% DDV v znesku
75,883.998,50 SIT.
4. Javna dražba navedenih nepremičnin
se bo vršila dne 5. 4. 2006 v sejni sobi v
pritličju Občine Ig, ob 16. uri.
Opomba: Med objavo razpisa v Uradnem listu RS in javno dražbo mora preteči
najmanj 15 in ne več kot 45 dni.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno
v višini 379,419.992,50 SIT, v katero še
ni vštet 20% DDV, za znesek najmanj
1,000.000 SIT.
6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 8 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 8 dni
po zaključku dražbe ne pride do podpisa
pogodbe po krivdi uspelega dražitelja, se
šteje, da je odstopil od nakupa, plačana
varščina pa zapade prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina
pa zapade prodajalcu.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 37,941.999 SIT na račun prodajalca Občine Ig, številka računa 01237-0100000320,
s pripisom javna dražba za kompleks zemljišč za poslovno obrtno dejavnost v prostorsko ureditvenem območju VP 14/2 k.o.
Dobravica ter se na javni dražbi izkazati
z originalnim bančnim potrdilom o plačilu
varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od
javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo s predložitvijo izpiska iz sodnega registra,
ki ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo identifikacijsko številko za
DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
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11. Nepremičnine se prodajajo pd naslednjimi izrecnimi pogoji, ki jih bo moral
upoštevati kupec, kot sledi:
Posebni pogoji
– Kupec se zaveže, da bo od lastnikov
sosednjih zemljišč, to je od lastnika parcele
št. 1170 k.o. Dobravica, od lastnika parcele
št. 1169 v solastnem deležu do 46% k.o.
Dobravica, od lastnika parcele št. 1251/3
in 1252/3 obe k.o. Dobravica, od lastnika
parcele št. 1251/2 k.o. Dobravica in lastnika parcele št. 1252/2 k.o. Dobravica kupil
njihova navedena zemljišča v skupni izmeri
36.969 m2 za enako ceno kot bo dosežena
na javni dražbi Občine Ig, in sicer v roku 30
dni od javne dražbe.
– Kupec se s podpisom kupoprodajne
pogodbe zaveže vključiti v izdelavo Občinskega lokacijskega načrta v nadaljevanju
(OLN) in se obveže, da bo upošteval do
sedaj izdelan program dejavnosti. V zvezi s tem je potrebno skladno z odločbo
Ministrstva za okolje in prostor, številka
35409-15/2006 z dne 17. 2. 2006, izvesti
postopek celovite presoje njegovih vplivov
na okolje. Sestavni del postopka je izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe
planov in posegov v naravo na varovana
območja.
Namembnost
Namembnost objektov je opredeljena
v izdelani informativni mreži karejev. Posamezni kareji so namenjeni za gradnjo
trgovine z živili, poslovni objekt in proizvodnjo živilske tehnologije, poslovni objekt s
trgovino z gradbenim materialom, poslovno proizvodni objekt kovinske galanterije,
poslovne površine za lesno predelavo, površine za zagotavljanje parkirnih površin
težkim tovornjakom in gradbeni mehanizaciji, površine za gostinstvo in turizem, šport
in rekreacijo ter izobraževalno dejavnost.
Poleg naštetih dejavnosti si Občina Ig pridržuje pravico, da v fazi izdelave doda še
katero od neimenovanih dejavnosti, ki jih
potrdi Občinski svet. Nobena dejavnost ne
bo smela imeti negativne vplive na okolje,
kar bo razvidno iz izdelane celovite presoje
posega na okolje.
Komunalna infrastruktura
Kupec se zaveže, da bo podpisal z Občino Ig Urbanistično pogodbo o medsebojnih
obveznostih za izgradnjo komunalne infrastrukture po programu opremljanja zemljišča, ki bo sestavni del OLN-ja. Gradnja
komunalne infrastrukture bo potekala skladno s terminskim planom opredeljenim v
OLN-ju.
Predkupna pravica v primeru nadaljne
prodaje
– Predkupno pravico pri nadaljni prodaji
komunalno neopremljenih zemljišč s strani
kupca kot uspelega dražitelja ima Občina Ig
na predvidenem koridorju komunalne infrastrukture in sicer za enako ceno kot je bila
izklicna cena na dražbi.
– Predkupno pravico na zemljiščih, ki so
predmet te javne dražbe, imajo tudi podjetniki, ki se izkažejo, da imajo stalno bivališče oziroma sedež gospodarske družbe ali
sedež samostojnega podjetništva v Občini
Ig ali že obstoječo poslovno dejavnost v
Občini Ig oziroma so predvidene dejavnosti
v izdelanem programu na dan dražbe in
sicer za enako ceno, kot je bila dosežena
nakupna cena na dražbi.
12. Kolikor kupec zemljišča ne prične
z gradnjo komunalne infrastrukture v roku

treh let po sprejemu OLN-ja mora vsa zemljišča vrniti Občini Ig v last in posest po izklicni ceni na dražbi. V zvezi s tem pogojem
mora Občina Ig dostaviti kupcu priporočeni
poziv z rokom za izvedbo prenosa lastninske pravice v roku 30 dni. Kolikor navedeni
rok sporazumno in dogovorno ni spoštovan,
lahko Občina Ig poseže po ustreznih pravnih sredstvih.
13. Nepremičnine se prodaja po načelu
videno kupljeno.
14. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije bo v imenu prodajalca nudila Natalija
Skok, svetovalka za področje urejanja prostora Občine Ig, in sicer dne 29. 3. 2006
ob 14. uri.
15. Župan ali komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla,
dražitelji pa v tem nimajo pravice do nikakršne odškodnine, razen do vračila eventualno vplačane varščine.
16. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Natalija Skok, tel. 01/280-23-14.
Občina Ig

Razpisi delovnih
mest
Su 010602/2006-223
Ob-7202/06
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Novi Gorici, Kidričeva 14, 5000 Nova Gorica, objavlja prosto delovno mesto
višje(ga) svetovalke(ca) v pravosodju
– vodjo finančno računovodske službe
za nedoločen čas s polnim delovnim časom 40 ur tedensko ter poskusno dobo 3
mesecev.
Opis del in nalog:
– izvrševanje zadev uprave organa,
– vodenje in koordiniranje dela osebja
organa,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in nalog
organa,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju in materialnimi
predpisi,
– sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na
področju delovanja organa,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka ali sodnika,
– vodenje, organiziranje, koordiniranje,
nadziranje dela finančno-računovodske
službe,
– nadziranje zakonitosti in pravilnosti
uporabe finančnih sredstev,
– priprava finančnih načrtov, periodičnih
in zaključnih obračunov,
– vodenje izdelave predpisane finančne
dokumentacije,
– vodenje financiranja sodišča,
– predlaganje ukrepov za rešitev odprtih
vprašanj,
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– priprava ustreznih strokovnih navodil
za delo delavcev v računovodstvu,
– priprava internih aktov, ki se nanašajo
na poslovanje finančno-računovodske službe,
– priprava finančno – računovodskih poročil, analiz, informacij in drugih gradiv,
– opravljanje drugih nalog po odredbi
predsednika ali sekretarja sodišča.
Uradnik opravlja dela v uradniškem nazivu:
– višji svetovalec v pravosodju III.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri (VII. stopnja izobrazbe),
– 5 let delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit iz sodnega reda,
– znanje svetovnega jezika,
– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper kandidat ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– slovensko državljanstvo.
Kandidati/kandidatke morajo prijavi predložiti sledeča dokazila:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o delovnih izkušnjah,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga je kandidat opravil,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz sodnega reda, če ga je kandidat opravil,
– potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da zoper kandidata ni bila vložena pravnomočna obtožnica.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
V skladu s 203. členom Sodnega reda
lahko za delovno mesto kandidirajo tudi
sebe, ki nimajo opravljenega izpita iz sodnega reda pod pogojem, da v roku enega
leta po sprejemu na delo pred komisijo ministrstva pristojnega za pravosodje, opravijo
izpit iz poznavanj določil sodnega reda.
Prijave z dokazili naj kandidati/kandidatke pošljejo na naslov: Okrožno sodišča v
Novi Gorici, Kidričeva 14, 5000 Nova Gorica, kadrovska služba.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi v Urad
nem listu RS.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v roku 8 dni po opravljenem izbirnem postopku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri Tamari Komac, svetovalki v pravosodju Okrožnega sodišča v Novi Gorici,
tel. 05/335-16-76.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
Št. 14/06
Ob-7203/06
Svet Centra za socialno delo Lendava, na podlagi 24. člena Statuta Centra za
socialno delo Lendava razpisuje delovno
mesto

direktorja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo po določilih Statuta Centra in Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
36/04 – UPB) izpolnjevati poleg splošnih
pogojev določenih z zakonom, še naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih
izkušenj ali
– ima višjo strokovno izobrazbo iz 69.
člena Zakona o socialnem varstvu ter 20 let
delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit v skladu z Zakonom o socialnem varstvu,
– direktor socialno varstvenega zavoda
mora poleg pogojev iz prve, druge in tretje
alinee imeti opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi
socialna zbornica v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz prejšnje alinee je
lahko za direktorja imenovan kandidat, ki
nima opravljenega programa iz vodenja,
mora pa ga opraviti najkasneje v enem
letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
Kandidat bo imenovan za mandatno
dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev naj kandidati pošljejo v
8 dneh po objavi razpisa na naslov: Center
za socialno delo Lendava, Glavna ulica 73,
9220 Lendava, z oznako: »za razpis«.
Pisno obvestilo o izbiri bodo kandidati
prejeli v zakonitem roku.
Center za socialno delo Lendava
Ob-7228/06
Vital d.o.o. Storitve in trgovina, Delpinova 7/a, 5000 Nova Gorica, objavlja prosto
delovno mesto:
direktor družbe.
Od kandidata pričakujemo:
– primerno strokovno izobrazbo VI. ali
VII. stopnje,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnem mestu,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– aktivno znanje angleškega in italijanskega jezika,
– delavnost,
– komunikativnost,
– ambicioznost,
– sposobnost samostojnega dela in odločanja.
Kandidate obveščamo, da je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kopru
Pg 97/2004, izdanega z dne 25. 1. 2006,
poslovanje družbe omejeno.
Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom sklenili za določen čas z trimesečnim poskusnim delom.
Vaše ponudbe z opisom dosedanjega
dela in dokazili o izobrazbi pošljite na sedež
družbe najkasneje do 24. 3. 2006.
Vital d.o.o. Koper
Št. 86/2006
Ob-7240/06
Republika Slovenija, Upravna enota
Nova Gorica, objavlja v skladu z 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/03, 110/02 – ZDT-B, 2/04 – ZDSS-1,
23/05, 62/05, 75/05 in 113/05) javni natečaj
za delovno mesto:

Št.

28 / 17. 3. 2006 /

Stran

2041

pripravnik – svetovalec za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Oddelku za upravne notranje
zadeve.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– znanje uradnega jezika.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– visoka strokovna izobrazba upravne
smeri (dipl. upr. organizator).
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo diplome,
– potrdilo ali pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev (potrdilo izda Ministrstvo RS za
pravosodje),
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper
kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdilo
izda pristojno okrajno sodišče).
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Upoštevale se bodo le popolne prijave,
ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Nova Gorica, Trg E.
Kardelja 1, Nova Gorica.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v ovojnici z označbo »javni natečaj« na
naslov: Upravna enota Nova Gorica, Trg
E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica, in sicer v
roku 8 dni od dne te objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dne te objave. O
izbiri oziroma neizbiri bo vsakemu kandidatu, ki je sodeloval v izbirnem postopku izdan
in vročen sklep.
Po dokončnosti sklepa o izbiri, bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določena čas – 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
na tel. 05/33-06-121.
Upravna enota Nova Gorica
Št. 62/2006
Ob-7257/06
Svet javnega zavoda Zdravstveni dom
Izola razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda.
Kandidati morajo poleg zakonsko določenih pogojev izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– dokončana medicinska fakulteta z
veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenija;
– 5 let delovnih izkušenj v zdravstvu;
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– znanje italijanskega jezika;
– kandidat za direktorja mora predložiti v
pisni obliki predlog programa dela in razvoja
JZ ZD Izola.
Direktor bo imenovan za mandatno obdobje 4 let, pričetek opravljanja funkcije
27. 6. 2006.
Imenovanje je vezano na soglasje ustanovitelja Zavoda.
Pisne prijave, s priloženimi ustreznimi
dokazili, naj kandidati pošljejo v roku 8 dni
po objavi razpisa na naslov: Javni zavod,
Zdravstveni dom Izola, Oktobrske revolucije
11, 6310 Izola, z oznako »za razpis direktorja«. Kandidati bodo obveščeni o izbiri najkasneje 30 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom Izola
Št. 100-2/2006
Ob-7446/06
Občina Loška dolina objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto:
višji svetovalec za družbene dejavnosti v Občinski upravi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu.
Delovno mesto višji svetovalec za družbene dejavnosti je uradniško delovno mesto,
ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec
III, višji svetovalec II ali višji svetovalec I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji in funkcionalna znanja za
zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo v
skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05
u.p.b. in 113/05), opraviti v enem letu od
imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (kolikor ga kandidat ima),
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kolikor ga
kandidat ima),
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podla-
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gi dokazil priloženih k prijavi in na podlagi
razgovora s kandidati. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
v upravi samoupravne lokalne skupnosti,
s poznavanjem delovnega področja družbenih dejavnosti in obračunavanja izplačil
plač in sejnin.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine
Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda
2, 1386 Stari trg pri Ložu.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj naj kandidati pošljejo najkasneje do
dne 27. 3. 2006 na naslov: Občina Loška
dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu s pripisom »Javni natečaj
– ne odpiraj«.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite pri Nevi Šibenik, na
tel. 01/705-06-78.
Občina Loška dolina
Št. 110-91/2006
Ob-7447/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
pripravnik – svetovalec v sektorju za
strukturno politiko in podeželje (m/ž),
– za usposabljanje za opravo državnega
izpita iz javne uprave.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pripravnik.
3. Vrsta delovnega razmerja: določen čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije, znanje uradnega jezika, nekaznovanost, dejstvo, da zoper kandidata ni bil
uveden kazenski postopek za naklepno
storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– znanje angleškega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem evropskih strukturnih skladov in poznavanjem financ ter računovodstva.
5. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostificirana tuja
diploma),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– dokazilo oziroma izjava o izpolnjevanju
prednostnega kriterija,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za
naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat
dostavil naknadno).
6. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverja-

la strokovno usposobljenost kandidatov v
prvi fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je
predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim
razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s
priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev
in prednostnega kriterija.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – pripravnik v Sektorju za
strukturno politiko in podeželje«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Št. 2006/037
Ob-7448/06
Skladno s 56. in 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02,
113/05) Občina Vodice objavlja javni natečaj
za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec m/ž za področje javnih financ.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji svetovalec III. Poleg splošnih
pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava, kandidat mora izpolnjevati
še naslednje pogoje za zasedbo delovnega
mesta tako, da mora imeti:
– najmanj visoko izobrazbo ekonomske
ali pravne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– izpolnjevanje splošnih pogojev, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava in 86. člen ter drugi odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– državni izpit iz javne uprave (kolikor
ga kandidat ima, sicer ga bo moral opraviti
v roku enega leta od sklenitve delovnega
razmerja),
– opravljen izpit iz Upravnega postopka
(kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral
opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja),
– znanje enega tujega jezika,
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– sodelovanje pri oblikovanju najzahtevnejših gradiv s področja javnih financ,
– priprava in sodelovanje pri sprejemanju občinskih predpisov s področja finančnega poslovanja,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
informacij, poročil idr. zahtevnih gradiv, vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– priprava osnutka in predloga proračuna in zaključnega računa ter spremljanje
realizacije in stanja,
– priprava premoženjske bilance občine,
usklajevanje proračunske porabe, izračunavanje primerne porabe in tekoče spremljanje
uresničevanja načrtovane porabe sredstev
po mesečnem načrtu,
– priprava in izvajanje javnih naročil.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
imajo opisane delovne izkušnje.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
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– življenjepis,
– fotokopija diplome,
– fotokopija delovne knjižice ali drugega
ustreznega dokumenta, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kolikor ga
kandidat ima),
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Upravnega postopka (kolikor ga kandidat
ima),
– pisna izjava o veljavnosti vozniškega
dovoljenja,
– pisna izjava kandidata, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije,
da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6
mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal v občinski
upravi Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice, v nazivu višji svetovalec III.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi razpisa, na
naslov: Občina vodice, Kopitarjev trg 1,
1217 Vodice (javni natečaj). Obravnavali
bomo samo pravočasne in popolne vloge.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri. Dodatne
informacije dobite po tel. 01/833-26-18 (Lilijana Djerkovič).
Občina Vodice
Št. 311-5/2006
Ob-7457/06
V skladu s 56. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 23/05 in
113/05) Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila objavlja
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
višjega svetovalca (višjega svetovalca – koordinatorja) v Upravi Republike
Slovenije za javna plačila, Uradu UJP v
Ljubljani.
Dela in naloge višjega svetovalca bo izbrani kandidat opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Okvirna vsebina dela je priprava navodil,
strokovnega gradiva in izobraževanje zaposlenih ter spremljanje in izvajanje plačil
proračunskih uporabnikov na področju čezmejnega plačilnega prometa.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
splošne in posebne pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– 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;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-
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znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o
vloženi pravnomočni obtožnici lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter da ni zoper njega vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili Ministrstva za pravosodje
in krajevno pristojnega sodišča bo izbrani
kandidat moral predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora
opraviti v letu dni po sklenitvi delovnega
razmerja.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi predloženih dokazil
k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati
ter s psihološkim preizkusom.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s
polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja na sedežu
Uprave Republike Slovenije za javna plačila,
Dunajska cesta 48, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z oznako »za
javni natečaj« na naslov: Uprava Republike
Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta
48, 1001 Ljubljana, v roku 14 dni od dneva
objave javnega natečaja.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja vam lahko posreduje Ema Tertnik, tel.
01/475-16-58.
(Opomba: uporabljeni izrazi v javnem natečaju – višji svetovalec, javni uslužbenec,
uradnik kandidat, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.)
Uprava Republike Slovenije
za javna plačila
Št. 511/2006

Ob-7458/06

Mestna občina Koper na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05 - upb1 in 113/05) objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec – za premoženjsko
pravne zadeve.
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Opis dela: opravljanje zahtevnejših del
in nalog s področja premoženjsko pravnih
zadev v Uradu za nepremičnine.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– visoka strokovna izobrazba upravne
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje slovenskega jezika in jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni,
– računalniška znanja,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Kandidat/ka, ki nima ustreznega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega
izpita iz upravnega postopka, mora izpite
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Kandidati/ke morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo dokazila o znanju jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– potrdilo o tem, da zoper kandidata/ko
ni sprožen kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
Potrdili navedeni v predzadnji in zadnji
alinei prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata/ke, potrdili pa mora izbrani kandidat/ka naknadno
predložiti.
Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a
v prostorih Mestne občine Koper, v njenih
uradnih prostorih oziroma na terenu.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter s poskusnim delom treh
mesecev.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »Za javni
natečaj: za delovno mesto: Višji svetovalec
– za premoženjsko pravne zadeve« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, v roku 8 dni od dneva objave.
Kandidati/ke, ki bodo poslali/e formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni/e. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno
obveščeni/e v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba Bogdana Novak, zaposlena v kadrovski službi Mestne
občine Koper, tel. 05/664-62-20.
Mestna občina Koper
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Št. 59/1-06
Ob-7459/06
Svet zavoda Tehniški šolski center Kranj,
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, razpisuje
prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice Višje strokovne
šole TŠC Kranj.
Kandidati/kandidatke morajo za ime
novanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice
Višje strokovne šole TŠC Kranj, izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
uradno prečiščeno besedilo (ZOFVI-UPB4),
(Ur. l. RS, št. 98/05).
Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje enote zavoda.
Izbrani/a kandidat/kandidatka enote bo
imenovan/a za mandatno dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2006
oziroma skladno s Sklepom o imenovanju in
s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, kratkim življenjepisom
in opisom dosedanjega dela, naj kandidati/kandidatke pošljejo v zaprti ovojnici z
oznako »Za razpis ravnatelja/ravnateljice
Višje strokovne šole TŠC Kranj« na naslov:
Svet zavoda, Tehniški šolski center Kranj,
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, v roku 8 dni
od dneva objave tega razpisa.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana
na pošto.
Prijavljeni/e kandidati/kandidatke bodo
obveščeni o izbiri v zakonitem roku.
Tehniški šolski center Kranj
Št.1714-04-44020/053
Ob-7460/06
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta v Centru za forenzične preiskave, oddelku za kemijske
preiskave:
kriminalistični inšpektor – tehnični izvedenec (m/ž) (izvaja se v uradniških nazivih: kriminalistični inšpektor II in I).
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
kemijske, kemijsko-tehnološke ali farmacevtske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj oziroma
za kandidate z univerzitetno izobrazbo najmanj 3 leta in 4 mesece,
– državni izpit iz javne uprave (kolikor
izbrani delavec izpita nima, ga mora opraviti
v zakonsko določenem roku),
– izpit za izvajanje policijskih pooblastil
ali šola za policiste (kolikor izbrani delavec
izpita nima, ga mora opraviti v zakonsko
določenem roku),
– osnovna raven znanja svetovnega jezika,
– dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«.
Za delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu z isto stopnjo izobrazbe ali zahtevnosti in čas pripravništva
v isti stopnji izobrazbe ter delovne izkušnje,
ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu z eno stopnjo
nižjo izobrazbo, razen pripravništva.
Prednost bodo imeli kandidati s/z:
– izobrazbo kemijsko-tehnološke smeri,
– poznavanjem standarda SIT EN
ISO/IEC 17025 in pripravljanja sistemskih
dokumentov v skladu z le-tem,
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– izkušnjami z razvojem in validacijo metod za analize prepovedanih drog s plinskim
kromatografom z masno selektivnim detektorjem (GC-MS),
– izkušnjami pri identifikaciji različnih materialov z infrardečim spektrometrom (FTIR)
z mikroskopom ter v KBr tehniki in tehniki z
diamantno celico,
– izkušnjami pri uporabi programskega
paketa Access,
– znanjem priprave in izvajanja osnovnih
kemijskih izračunov v Excelu,
– znanjem zahtevnejšega oblikovanja z
urejevalnikom besedil Word.
Opis del in nalog:
– opravljanje zahtevnih forenzičnih preiskav,
– sodelovanje pri ogledih in pripravljanje
strokovnih ter izvedenskih mnenj,
– pripravljanje informacij, poročil in analiz ter predlaganje ukrepov,
– pomoč pri pripravi normativnih aktov in
razvojnih projektov,
– sodelovanje pri izvajanju programov
izpopolnjevanja in usposabljanja,
– izvajanje nalog v skladu s 3. členom
Zakona o policiji,
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
Poleg tega morajo kandidati za zasedbo prostih delovnih mest izpolnjevati še posebne pogoje, določene v 86. do 88. členu
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05 - UPB1) ter 67. in 67.a členu Zakona o policiji (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB4 in
98/05).
Z javnim uslužbencem bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in 3-mesečnim
poskusnim delom ter s sedežem v Ljubljani.
K prijavi je potrebno, poleg kratkega življenjepisa, priložiti dokazilo o izobrazbi, delovnih izkušnjah, državljanstvu, potrdilo o
nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 3
mesecev, potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče),
izjavo kandidata, da ima le slovensko državljanstvo in da ni civilno služil vojaškega
roka, v 8 dneh po objavi na naslov: MNZ
– Policija, Urad za organizacijo in kadre,
1501 Ljubljana. V prijavi se obvezno sklicujte na št. 1100-46/2006.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v 60 dneh po preteku razpisnega roka. Dodatne informacije je mogoče dobiti pri vodji
oddelka Sonji Klemenc, tel. 01/472-44-19.
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
Št. 1102-12/2006/1
Ob-7461/06
Vlada Republike Slovenije, Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec (m/ž) v Sektorju za demografske in socialne statistike, v Oddelku
za statistiko socialnih storitev.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III v Sektorju za demografske
in socialne statistike na področju statistike
izobraževanja.
Opis del in nalog:
– izvajanje statističnih raziskovanj s področja inovacijske dejavnosti in financiranja
izobraževanja;

– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– sodelovanje z drugimi organi, institucijami in uporabniki doma in v tujini;
– samostojna priprava analiz, informacij, poročil in drugih gradiv;
– spremljanje predpisov z delovnega
področja;
– vodenje in odločanje v manj zahtevnih
predpisanih postopkih z delovnega področja;
– sodelovanje v projektnih skupinah.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper kandidata ne sme biti vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka univerzitetna izobrazba ekonomske smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave.
Delovne izkušnje so delovna doba na
delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v
isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali
je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje
se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je
javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira.
Kandidat, ki nima opravljanega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj
izpolniti v letu dni po imenovanju v naziv.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati priložiti prijavi za zasedbo
delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga kandidat ima;
– fotokopijo delovne knjižice ali drugega
ustreznega dokazila (pogodbe o zaposlitvi), iz katerega je razvidna delovna doba in
s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih;
– potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
(izdaja ga Ministrstvo za pravosodje);
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izdaja ga krajevno pristojno
sodišče).
Potrdili navedeni v sedmi in osmi alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev ter, da zoper kandidata
ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo
izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri, sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Parmova 33, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot
12, 1000 Ljubljana. Pri prijavi se obvezno
sklicujte na št. 1102-12/2006.
Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana
na pošto zadnji dan roka za prijavo. Rok za
prijavo na javni natečaj je 8 dni in začne teči
naslednji dan po objavi javnega natečaja v
Uradnem listu RS.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z znanjem uporabe interneta in računalniških programov: MS Word, MS Excel
in MS Access;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite pri Tatjani Škrbec na tel. 01/23-40-794.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 110-60/2006-31111
Ob-7576/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in
20/06):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na kazenskem oddelku Okrožnega sodišča v Celju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 1100-25/2006-01072-06
Ob-7581/06
V skladu z 58. čleom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 23/05,
62/05, 75/05, 113/05, 21/06 in 23/06) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v Davčni
upravi RS, Generalni davčni urad:
vodja oddelka – podsekretar/-ka v oddelku za javna naročila in nabavo.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba ekonomske,
upravne ali druge ustrezne smeri,
– 7 let delovnih izkušenj.
Prednost bodo imeli kandidati s pravno
smerjo izobrazbe.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Opis nalog:
– organiziranje, vodenje, usmerjanje in
nadziranje opravljanja dela,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– pripravljanje zahtevnih analiz, informacij, poročil in drugih gradiv.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Z izbranim/-o javnim/-o uslužbencem/-ko
bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice ali druge
ustrezne listine iz katerih so razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o osnovni ravni znanja tujega
jezika.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov, kjer se bo delovno mesto tudi opravljalo: DURS, Generalni davčni urad, Šmartinska cesta 55, 1000
Ljubljana.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno
obvestili v roku osmih dni po opravljeni
izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri Josipa Kaplanović, tel. 01/478-27-92.
Davčna uprava RS

Št.
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Su 11/2006
Ob-7587/06
Na podlagi šestega odstavka 57. člena in
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02, 2/04) objavljam javni natečaj
za prosto delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec III.
1. Organ, v katerem bo javni uslužbenec
opravljal delo: Višje sodišče v Ljubljani, gospodarski oddelek.
2. Kraj opravljanja dela: Mala ulica 3,
Ljubljana.
3. Navedba delovnega mesta: strokovni
sodelavec.
4. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas dveh let (3-mesečno poskusno
delo).
5. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– državljanstvo RS;
– 2 leti delovne dobe;
– univerzitetna izobrazba pravne smeri
(VII. stopnja);
– opravljen pravniški državni izpit;
– znanje dela z računalnikom;
– aktivno znanje enega svetovnega jezika.
7. Potrebna dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu RS;
– fotokopija diplome;
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu;
– potrdilo o ocenah študija in pravniškega državnega izpita (fotokopiji);
– fotokopija delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba in zadnja zaposlitev;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niste bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev (izda ga Ministrstvo za pravosodje):
– potrdilo, da niste v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izda
ga krajevno pristojno sodišče).
8. Kratek opis dela:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na
področju delovanja organa,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, vnašanje odločb v podatkovno
bazo, predhodni preizkus pritožb,
– opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predstojnika pravosodnega organa.
9. Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev
je potrebno poslati v roku 8 dni od objave
v Uradnem listu RS in na oglasni deski
Višjega sodišča v Ljubljani, prijave se oddajo v kadrovski službi Višjega sodišča v
Ljubljani; o izbiri bodo kandidati obveščeni
v 8 dneh.
10. Oseba za dodatne informacije: Maja
Herič, vodja kadrovske službe na Višjem
sodišču v Ljubljani.
Višje sodišče v Ljubljani
Su 010111/2005
Ob-7589/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05 – UPB 1, 62/05 – odl. US, 75/05 – odl.
US in 113/05) Okrajno sodišče v Kranju,
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Zoisova 2, Kranj, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, 1 prosto delovno mesto.
1. Delovno mesto »strokovni sodelavec«
je uradniško delovno mesto, delo se lahko
opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec
I, višji pravosodni svetovalec II, višji pravosodni svetovalec III; izbrani kandidat bo
naloge opravljal v nazivu višji pravosodni
svetovalec III.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega svetovnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
3. Okvirna vsebina del in nalog na tem
delovnem mestu je:
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju in s materialnimi
predpisi,
– proučevanje dodeljenih zadev, pripravljanje strokovnih podlag za sprejem odločitev, pripravljanje odločitev,
– sprejemanje vlog in izjav strank
na zapisnik, zasliševanje strank, prič
in izvedencev po odredbi izven glavnih
obravnav, opravljanje priprav na glavno
obravnavo,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature.
4. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem
državnem pravniškem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, oziroma druge
verodostojne listine, iz katere so razvidne
delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo ali pisna izjava kandidata o
nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo ali pisna izjava kandidata, da
zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, (potrdilo
izda krajevno pristojno sodišče).
Ob prijavi lahko potrdili v predzadnji in
zadnji alinei nadomesti pisna izjava kandidata, vendar bo moral izbrani kandidat
potrdili predložiti pred zaposlitvijo.
5. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Kranju, Zoisova 2, Kranj.
6. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (stopnja in čas opravljanja
dela) naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Okrajno sodišče v Kranju, Urad predsednika, Zoisova 2, Kranj, z oznako »javni natečaj«.
V izbirni postopek bodo uvrščene samo
popolne vloge, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
04/27-11-214, pri sekretarki Okrožnega sodišča v Kranju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Okrajno sodišče v Kranju
Ob-7590/06
Državna revizijska komisija za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska
54, Ljubljana, objavlja javni natečaj za delovno mesto:
1. pripravnik – usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave
(eno delovno mesto).
Pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– poznavanje računalniških programov v
okolju Windows.
Pripravništvo je namenjeno usposabljanju za samostojno opravljanje dela na
uradniškem delovnem mestu v svetovalni
službi.
Poleg že navedenih pogojev morajo
kandidati izpolnjevati še pogoje (nekaznovanost, državljanstvo), določene v 88. členu
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 s spremembami). K prijavi z življenjepisom mora kandidat priložiti ustrezna
dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o znanju tujega jezika,
– potrdilo ali pisno izjavo kandidata o
nekaznovanosti,
– potrdilo ali pisno izjavo kandidata, da ni
v kazenskem postopku.
Ob prijavi lahko potrdili v predzadnji in
zadnji alineji nadomesti pisna izjava kandidata, vendar bo moral izbrani kandidat
potrdili predložiti pred zaposlitvijo.
Delovno razmerje se sklepa za določen
čas 10 mesecev, delo se bo opravljalo s
polnim delovnim časom na sedežu Državne
revizijske komisije.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in
kratkim življenjepisom v 8 dneh od dneva
objave na naslov: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska 54, Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Dodatne informacije lahko dobite po tel.
01/234-28-34.

(Opomba: uporabljeni izrazi v javnem natečaju pripravnik, kandidat, so uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske.)
Državna revizijska komisija za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil
Št. 110-8/2006-1-213
Ob-7591/06
RS, Upravna enota Kočevje, Ljubljanska
cesta 26, 1330 Kočevje, na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu
s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02,
110/02-ZDT-B, 2/04-ZDSS-1, 23/05, 62/05 –
odločba US, 75/05 – odločba US in 113/05)
objavlja javni natečaj za delovno mesto
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
Upravni enoti Kočevje.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo upravne smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
V postopku prijave na javni natečaj, za
izpolnjevanje pogoja nekaznovanosti in dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
zadošča pisna izjava kandidata.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Kočevje, Ljubljanska
cesta 26.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Upravna enota Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, v zaprti ovojnici
z oznako »za javni natečaj«, in sicer v roku 8
dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od objave na spletni
strani Ministrstva za javno upravo.
Upoštevale se bodo le popolne prijave
z vsemi dokazili, ki bodo vložene pravočasno.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zaposlitvi za določen čas deset mesecev, s
polnim delovnim časom.
V natečaju uporabljen izraz »kandidat«
je uporabljen kot nevtralen za ženski in moški spol.
Za informacije o izvedbi javnega natečaja lahko pokličete na tel. 01/893-83-26.
Upravna enota Kočevje
Št. 30-0005/06
Ob-7599/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za računovodstvo proračunskih uporabnikov.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj za visoko strokovno oziroma 7 mesecev za univerzitetno izobrazbo.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome,
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
ustrezno pisno dokumentacijo (na primer:
pogodba o zaposlitvi) iz katere so razvidne
delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima),
– pisna izjava, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– odgovornost za enotno in pravilno vodenje poslovnih knjig proračunskih uporabnikov (vodenje glavne knjige),
– računovodska kontrola pravilnosti knjigovodske dokumentacije ter knjiženje v poslovne knjige,
– priprava računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom za proračunske uporabnike,
odgovornost za pravilnost in resničnost ra-

čunovodskih izkazov in pojasnil ter odgovornost za sestavo letnega poročila,
– odgovornost za sprotno informiranje
proračunskih uporabnikov o porabi proračunskih sredstev glede na posamezno predpisano vrsto stroška in glede na preobremenitve,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za računovodstvo proračunskih uporabnikov, Jesenkova 3, Ljubljana, v nazivu
svetovalec II.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p.
644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti
ovojnici z označbo “za javni natečaj številka
1101-18/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-24 (Nataša Lazovič).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Ob-7605/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02)
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, objavlja javni razpis za prosto delovno mesto:
1. svetovalec za premoženjsko pravne
zadeve.
Objava za prosto delovno mesto svetovalec za premoženjsko pravne zadeve določen čas 14 mesecev.
Javni uslužbenec bo delo opravljal na
uradniškem delovnem mestu višji svetovalec, brez imenovanja v naziv, na Občini Postojna. Pravice in obveznosti se bodo določile glede na naziv drugega kariernega
razreda, naziv šeste stopnje – višji svetovalec III. Javni uslužbenec bo razporejen na
delovno mesto za določen čas 14 mesecev.
Delo bo opravljal na sedežu Občine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna.
Pogoji za opravljanje dela:
– izobrazba: najmanj visoka strokovna
izobrazba pravne ali upravne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj z visoko strokovno izobrazbo in 3 leta 4 mesece z univerzitetno izobrazbo,
– strokovni izpit iz upravnega postopka (če izbrani kandidat strokovnega izpita
nima, ga mora opraviti v treh mesecih po
sklenitvi delovnega razmerja),
– strokovni izpit iz področja prekrškovnih
postopkov (če izbrani kandidat izpita nima,
ga mora opraviti v treh mesecih po sklenitvi
delovnega razmerja),
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
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biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje,
– znanje osnovnih računalniških aplikacij.
Pisni prijavi s kratkim življenjepisom in
opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo
kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz področja prekrškovnih postopkov;
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo kandidata o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alineje.
Kandidate vabimo, da pisne prijave z
dokazili pošljejo v roku 8 dni po objavi tega
javnega natečaja na naslov Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s
pripisom »javni razpis – delovno mesto – ne
odpiraj«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.
Za dodatne informacije pokličite Brigito
Kidrič, tel. 05/728-07-53.
Občina Postojna
Ob-7627/06
Ministrstvo za gospodarstvo, Inšpektorat
RS za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto Ljubljana, Stegne
7, objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
inšpektor – svetnik.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu inšpektor/-ica-svetnik/-ca
ali inšpektor/-ica-višji/-a svetnik/-ca. Javni/a uslužbenec/-ka bo naloge opravljal/-a v
nazivu inšpektor/-ica-svetnik/-ca.
Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati/-ke izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba elektrotehnične smeri ali smer informatika,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– višja raven znanja tujega jezika,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja.
Željena znanja:
– poznavanje slovenske zakonodaje s
področja dela,
– poznavanje pravnega reda EU, Sveta
Evrope,
– komunikacijske veščine.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
naslednjimi znanji in izkušnjami:
– informatike,
– opravljenim državnim izpitom iz javne
uprave,
– opravljenim preizkusom znanja po ZP,
– izpitom za inšpektorja,
– poznavanjem slovenske zakonodaje s
področja dela,
– poznavanjem pravnega reda EU, Sveta Evrope,
– in komunikacijskimi veščinami.
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Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati/-ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnih
razmerij, ter pogoje iz drugega odstavka 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi tisti, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbire na delovno
mesto navedeni izpit opravili najkasneje
v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Kandidati/-ke morajo k vlogi, priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, oziroma drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti,
– fotokopija potrdila o višji ravni znanja
tujega jezika,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat/-ka ima),
– pisno izjavo kandidata/-ke o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o
tem, da ni bil/-la obsojen/-a na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku, oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Posebna natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na
podlagi priloženih dokazil oziroma referenc
in na podlagi pogovora z njimi.
Z izbranim kandidatom/-ko bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/-a
na sedežu Inšpektorata RS za elektronske
komunikacije, elektronsko podpisovanje in
pošto, Stegne 7, Ljubljana.
Izbrani kandidat/-ka bo moral/-a predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidate/-ke vabimo, da pošljejo pisne
prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj v osmih
dneh po objavi javnega natečaja na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana, v zaprti ovojnici, z oznako »za
javni natečaj« in navedbo delovnega mesta.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/51-30-660 (Peter Mraz, glavni inšpektor).
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 78/2006
Ob-7631/06
Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta
37, 3331 Nazarje, razpisuje prosto delovno
mesto:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ravnatelja.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s
53., 92., 94. in 145. členom ZOFI (Ur. l. RS,
št. 98/05) – uradno prečiščeno besedilo.
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za pet let.
Začetek dela je 1. 7. 2006 oziroma skladno s sklepom o imenovanju in soglasjem
ministra.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, s kratkim življenjepisom ter
programom oziroma vizijo razvoja ter dela
šole za mandatno obdobje pošljite najkasneje v osmih dneh po objavi razpisa na
naslov Svet zavoda Osnovne šole Nazarje,
Zadrečka cesta 37, 3331 Nazarje, s pripisom za razpis ravnatelja.
O pomanjkljivih prijavah brez dokazil ne
bo mogoče odločati.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Nazarje
Št. 110-68/2006-/1
Ob-7654/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02)
minister za javno upravo objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec v Ministrstvu za javno
upravo, Sekretariatu, Službi za finance in
proračun.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo visoko strokovno izobrazbo (VII) ekonomske smeri;
– imeti morajo najmanj 6 let delovnih izkušenj z visoko strokovno izobrazbo oziroma 4 leta z univerzitetno izobrazbo;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave) oziroma
ga morajo v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Delovno področje:
– svetovanje vodji službe pri pripravi predloga in kasneje realizaciji proračuna ter
opravljanje najzahtevnejših del in nalog s
finančnega področja ministrstva;
– pripravljanje in sodelovanje pri izdelavi
vseh navodil, povezanih s finančnim poslovanjem proračunskega uporabnika;
– koordiniranje med nadzorniki porabe
proračunskih sredstev (računsko sodišče,
proračunska inšpekcija, notranja kontrola)
in proračunskim uporabnikom;
– sodelovanje pri pripravi ustreznih pojasnil odmikov, kadar je to potrebno;

– sodelovanje pri pripravi najzahtevnejših projektov in drugih nalogah, povezanih
z delovanjem organa.
Prednost pri izboru bodo imeli kandidati
z izkušnjami s področja finančnih načrtov in
finančnega poslovanja.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, priložiti dokazila o izpolnjevanju
zgoraj navedenih pogojev. Namesto potrdila o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje ter namesto potrdila krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee, lahko kandidat o tem priloži izjavo.
Pred sklenitvijo delovnega razmerja z izbranim kandidatom bo potrebno dostaviti
izvirnik potrdil.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu višji svetovalec v nazivu višji
svetovalec II ali višji svetovalec I.
Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za javno upravo na Tržaški
21 v Ljubljani.
Formalno nepopolne vloge se v skladu s
24. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki.
Prijavo z dokazili pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec, šifra
110-68/2006« na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Sekretariat, Služba za kadrovske
in splošne zadeve, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni
strani Ministrstva za javno upravo oziroma
po objavi pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
oziroma po objavi pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Špela Intihar, tel.
01/478-18-84, o delovnem področju, ki se
nanaša na razpisano prosto delovno mesto
pa Matija Mrzel, tel. 01/478-16-47.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-7704/06
Svet Knjižnice Miklova hiša Ribnica razpisuje delovno mesto
direktorja Knjižnice Miklova hiša
za 5-letno mandatno obdobje.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali humanistične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti, ki jih zavod pokriva,
– strokovni izpis s področja knjižničarstva,
– organizacijske in strokovne sposobnosti, ki jih dokazuje z minulim delom,
– državljanstvo RS in aktivno znanje slovenskega jezika,
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– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika.
Ob prijavi na razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti program knjižnice za
svoj mandat.
Kandidati naj pošljejo svoje prijave z dokazili v roku 8 dni od objave na naslov: Knjižnica Miklova hiša, Svet knjižnice Miklova
hiša, Škrabčev trg 21, 1310 Ribnica, s pripisom »Za razpis – Ne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Knjižnice Miklova hiša
Št. 110-13/2006-1401
Ob-7720/06
Upravna enota Ilirska Bistrica na podlagi
56. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 35/05-UPB1 in 113/05), objavlja
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
višji referent v oddelku za občo upravo in splošne zadeve.
Delovno mesto višji referent je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji referent III, višji referent II in
višji referent I.
Naloge na delovnem mestu so:
– sprejem vlog, dajanje informacij v postopkih,
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi – glavna pisarna,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila
o dejstvu,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– opravljanje strokovnega nadzora nad
razvrščanjem, klasifikacijo in odpravo.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj višja strokovna izobrazba,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega poslovanja.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
kandidati in kandidatke, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, strokovnega izpita iz upravnega postopka in
strokovnega izpita iz upravnega poslovanja,
pod pogojem, da bodo v primeru izbire na
delovno mesto navedene strokovne izpite
opravili najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni diplomi,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila iz katerih je razvidno delovno razmerje,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,

– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu (kolikor ga kandidat ima),
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku
predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi ter na podlagi razgovora s kandidati in s pisnim oziroma praktičnih preverjanjem kandidatovega znanja
kolikor bo to potrebno. Vloge, ki ne bodo popolne ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Prednosti pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami iz delovnega področja
upravnega poslovanja. Zaželeno je poznavanje dela z računalnikom in računalniško
aplikacijo Spis 1.45, MPZT.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in brez
poskusnega dela.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite v zaprti ovojnici z označbo
»javni natečaj za prosto delovno mesto višjega referenta« na naslov: Upravna enota
Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska
Bistrica, e-pošta: ue.ilirskabistrica@gov.si.
Rok za prijavo je osem dni. Rok za vlaganje prijav začne teči naslednji dan po objavi javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni
izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 05/714-13-61, interna 230.
Vsi izrazi, ki so v javnem natečaju zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za moške ali ženske.
Upravna enota Ilirska Bistrica
Ob-7727/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 62/05 – odločba US,
75/05 – odločba US in 113/05) načelnica
Upravne enote Koper objavlja javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec na Oddelku za okolje in
prostor.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Okvirna vsebina dela na delovnem mestu je:
– pomoč pri pripravi internih predpisov in
drugih zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v enostavnih in
zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
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– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje uradnega jezika,
– znanje jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati za navedeno uradniško mesto izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
1. fotokopijo diplome,
2. fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila iz katerih so razvidne delovne izkušnje,
3. dokazilo o znanju jezika italijanske
narodne skupnosti na višji ravni, oziroma
spričevalo o zaključenem najmanj srednješolskem izobraževanju, opravljenem na območju kjer živi narodna skupnost,
4. fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
5. fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
6. fotokopijo potrdila o državljanstvu,
7. potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
8. potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku
predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Strokovna usposobljenost kandidatov se
bo v presojala na podlagi dokazil priloženih
k prijavi in razgovora s kandidati.
Kandidati/ke naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj na naslov: Upravna
enota Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper, s
pripisom »javni natečaj«. Rok za prijavo je
8 dni od objave.
Vse kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 05/663-76-37, Elida Horvatič.
Z izbranim kandidatom/ko bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/a
na sedežu Upravne enote Koper, Trg Brolo
4, Koper.
Upravna enota Koper
Ob-7728/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 62/05 – odločba US,
75/05 – odločba US in 113/05) načelnica
Upravne enote Koper objavlja javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec v Glavni pisarni – Kadrovsko finančne službe in glavne pisarne
na Oddelku za občo upravo in splošne
zadeve.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Okvirna vsebina dela na delovnem mestu je:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
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– zbiranje urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v enostavnih in
zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– izvajanje strokovnega nadzora nad
razvrščanjem, klasifikacijo in odpravo, dokumentarnega gradiva,
– urejanje dokumentarnega gradiva,
– vodenje najzahtevnejših seznamov in
pregledov,
– sodelovanje pri izdelavi najzahtevnejših gradiv s strokovnega področja,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni izpit iz upravnega poslova
nja,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje uradnega jezika,
– znanje jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv. V primeru, da kandidat nima opravljenega izpita iz upravnega poslovanja pa v
roku šestih mesecev od sklenitve delovnega
razmerja.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati za navedeno uradniško mesto izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
1. fotokopijo diplome,
2. fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila iz katerih so razvidne delovne izkušnje,
3. dokazilo o znanju jezika italijanske
narodne skupnosti na višji ravni, oziroma
spričevalo o zaključenem najmanj srednješolskem izobraževanju, opravljenem na območju kjer živi narodna skupnost,
4. fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
5. fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega poslovanja,
6. fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
7. fotokopijo potrdila o državljanstvu,
8. potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
9. potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku
predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Strokovna usposobljenost kandidatov se
bo v presojala na podlagi dokazil priloženih
k prijavi in razgovora s kandidati.
Kandidati/ke naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj na naslov: Upravna
enota Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper, s
pripisom »javni natečaj«. Rok za prijavo je
8 dni od objave.
Vse kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
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Za dodatne informacije lahko pokličete
na telefonsko številko 05/663-76-37, Elida
Horvatič.
Z izbranim kandidatom/ko bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/a
na sedežu Upravne enote Koper, Trg Brolo
4, Koper.
Upravna enota Koper
Ob-7740/06
Občina Kamnik, objavlja javni natečaj za
uradniško delovno mesto:
svetovalec za socialno-varstvene in
druge zadeve.
Okvirne naloge: opravljanje upravnih in
strokovnih nalog na področju socialnega
varstva (v nazivu »svetovalec III«).
Delovno mesto se razpisuje za nedoločen in polni delovni čas; delo se opravlja na
sedežu delodajalca: Glavni trg 24, Kamnik.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne ali družboslovne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidat mora izpolnjevati tudi splošne
pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava, ter pogoje, določene v
drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice oziroma
druge verodostojne listine,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– pisno izjavo, da je kandidat državljan
Republike Slovenije; da kandidat ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev ter da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Pisno prijavo z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju pogojev je potrebno poslati
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Kamnik,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik (elektronski naslov: občina@kamnik.si).
Rok za vložitev prijave: 8 dni od dneva
objave.
Pisno obvestilo o izbiri: 30 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije: Franc Hribernik
(01/831-81-03).
Občina Kamnik
Ob-7801/06
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja prosto delovno mesto
višjega svetovalca/višje svetovalke v
Sektorju za programe zaposlovanja v Direktoratu za trg dela in zaposlovanje.
Za delovno mesto višjega svetovalca
je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– višji svetovalec III,
– višji svetovalec II,
– višji svetovalec I.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu višji svetovalec III.

Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske oziroma družboslovne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo oziroma
3 leta 4 mesece delovnih izkušenj, če ima
kandidat/-ka univerzitetno izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave (kandidat/-ka ga lahko opravi v roku 1 leta od
imenovanja).
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v
drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05).
Za objavljeno delovno mesto bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga je kandidat/-ka
že opravila),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče) oziroma izjavo kandidata, da ni v kazenskem
postopku,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjava
kandidata o nekaznovanosti,
– fotokopijo delovne knjižice.
Opis nalog delovnega mesta višjega svetovalca:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v 8 dneh po objavi v Uradnem listu
RS, na naslov: Ministrstvo za delo družino
in socialne zadeve, Služba za splošne in
kadrovske zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Javni natečaj – višji
svetovalec v Sektorju za programe zaposlovanja«.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 15
dneh po izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti v Službi za splošne in kadrovske
zadeve vsak dan od 10. do 11. ure, pri Tadeji
Pušnar, na tel. 369-77-71.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Druge objave
Št. 142/06
Ob-7222/06
Na podlagi 12. člena Zakona o Prešernovi nagradi (Ur. l. RS, št. 29/91) upravni odbor
Prešernovega sklada objavlja
vabilo
za predlaganje kandidatov za
Prešernovo nagrado in nagrado
Prešernovega sklada
1. Prešernovo nagrado lahko prejmejo
ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi
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dosežki ali s svojim življenjskim delom trajno
obogatili slovensko kulturno zakladnico.
Nagrado Prešernovega sklada lahko
prejmejo ustvarjalci za pomembne umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni
v zadnjih dveh letih (od 1. oktobra 2004 do
15. septembra 2006) in pomenijo obogatitev
slovenske kulturne zakladnice.
Prešernovo nagrado oziroma nagrado
Prešernovega sklada lahko izjemoma dobi
tudi skupina ustvarjalcev, kadar gre za tako
celovito delo, da ni mogoče prepoznati oziroma ločiti posameznikovega umetniškega
prispevka.
Vsako leto lahko podeli Prešernov sklad
največ dve Prešernovi nagradi in največ
šest nagrad Prešernovega sklada.
2. Kandidate za Prešernovo nagrado in
nagrado Prešernovega sklada lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe.
3. Prijava s predlogom mora vsebovati:
– predlog za vrsto nagrade,
– podrobne podatke o delu oziroma življenjskem opusu, predlaganem za nagrado,
z navedbo objave, razstave ali izvedbe,
– tehtno utemeljitev predloga, po možnosti s priloženo dokumentacijo (knjiga, katalog, kaseta...).
Upravni odbor Prešernovega sklada bo
sprejemal predloge za Prešernovo nagrado
in nagrado Prešernovega sklada do 15. septembra 2006 na naslov: Ministrstvo za kulturo, Prešernov sklad, Maistrova 10, Ljubljana. Prijave, ki bodo prišle po tem datumu,
bodo obravnavane v postopku za podelitev
nagrad v letu 2008.
Ministrstvo za kulturo
Prešernov sklad
Št. 29/2006
Ob-7625/06
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 in 110/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06)
objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad
RS za mladino
javni poziv
za sofinanciranje organizacij na
področju mladinskega dela v letu 2006
1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad
RS za mladino, Štefanova 1, p.p. 1711,
1001 Ljubljana.
2. Podatki o javnem pozivu:
2.1. Namen javnega poziva
Namen javnega poziva je omogočanje
mladinskega dela in vzpodbujanje razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim
mladinskim programom in programom za
mlade, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju mladih.
Namen javnega poziva je ravno tako
vzpodbujanje udejstvovanja mladih ter primerno koriščenje mladinske infrastrukture.
2.2. Cilj in predmet javnega poziva
Cilj javnega poziva je sofinanciranje delovanja in programov mladinskih organizacij
ter mladinskih programov in programov za
mlade, ki jih izvajajo za to usposobljene
organizacije.
Razpisovalec bo na osnovi predloženih vlog v skladu z razpisnimi merili dodelil finančna sredstva za sofinanciranje

delovanja organizacij in izvajanje njihovih
programov, in sicer po skupinah upravičencev, ki so:
– nacionalne mladinske organizacije,
– mladinski sveti lokalnih skupnosti,
– mladinski centri,
– druge nevladne organizacije.
2.3. Druga stopnja javnega poziva
Razpisovalec je usposobljenost organizacij preverjal na 1. stopnji tega javnega
poziva, zato lahko na 2. stopnji sodelujejo tiste organizacije, ki so na 1. stopnji pridobile
status upravičenosti do sofinanciranja.
Razpisovalec na podlagi seznama upravičencev po skupinah iz točke 2.2. poziva
le-te k oddaji vloge za dodelitev sredstev
sofinanciranja, s katero naj upravičenec v
skladu z usmeritvami, predmetom in merili
2. javnega poziva, na razpisnem obrazcu
podrobneje opredeli vsebino, načrt izvedbe
in finančno strukturo prijavljenega programa.
Strokovna komisija razpisovalca bo vloge za sofinanciranje v skladu s tem pozivom
ovrednotila na podlagi meril in posredovala
razpisovalcu predlog razdelitve sredstev sofinanciranja po skupinah upravičencev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na ta javni poziv:
a) Vloga na javni poziv mora biti izdelana
izključno na ustreznem razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije razpisovalca
(Urada RS za mladino), izpolnjena v slovenskem jeziku ter mora vsebovati zahtevana
dokazila iz razpisne dokumentacije.
b) Vloga mora biti pravočasna in pravilno
opremljena.
c) Vlagatelj ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika.
d) Vlagatelj mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti,
da proti njemu ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi mu
bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega poziva. Prav tako mora
vlagatelj soglašati z določili javnega poziva
in pripadajoče razpisne dokumentacije ter
potrditi resničnost oziroma točnost navedb
v vlogi, da ustrezajo dejanskemu stanju,
vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom.
e) Vlagatelj mora za izvajanje programa
zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja
iz drugih virov, razen v primeru izvajanja informiranja in svetovanja, kjer mora biti delež
najmanj 20%.
f) Vlagatelj je upravičen do kandidiranja
za sredstva tega javnega poziva, če je pod
pogoji javnega poziva 1. stopnje pridobil status upravičenosti do sofinanciranja v posamezni skupini upravičenca.
g) Vsebina prijavljenega programa mora
ustrezati osnutku programa, ki ga je vlagatelj predstavil v vlogi, oddani na 1. stopnji
tega javnega poziva, in namenu in cilju tega
javnega poziva.
4. Merila za dodelitev sredstev
4.1 Merila za dodelitev sredstev za programe nacionalnih mladinskih organizacij:
– število članic in članov organizacije na
dan prijave na javni poziv 1. stopnje;
– število lokalnih enot organizacije na
dan prijave na javni poziv 1. stopnje;
– članstvo v Mladinskem svetu Slovenije;
– članstvo v mednarodnih organizacijah;
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– realizirani program organizacije v letu
2005 na področjih, ki so predmet tega javnega poziva ter obseg finančnih sredstev za
njegovo realizacijo – v milijonih SIT;
– število izvedenih projektov v letu 2005
v okviru programa Mladina;
– število izvajalcev programa v letu
2006;
– število aktivnih udeležencev programa
v 2006;
– število dni izvajanja programa v letu
2006;
– koordinacija programa na nacionalnem
nivoju;
– koordinacija mladinskih programov na
evropskem nivoju; vključno s programom
Mladina v letu 2006;
– pomen programa za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v RS;
– obseg in struktura potrebnih finančnih
sredstev za izvajanje prijavljenega programa v milijonih SIT.
4.2. Merila za dodelitev sredstev za opravljanje dejavnosti mladinskega centra:
a) Merila za redno delovanje mladinskih
centrov:
– velikost prostorov mladinskega centra;
– urnik rednega delovanja;
– število redno zaposlenih in usposobljenih vodstvenih in rednih programskih
delavcev;
– število aktivnih mladih, vključenih v dejavnost in programe mladinskega centra v
letu 2005;
– struktura mladih, vključenih v dejavnost in programe mladinskega centra v letu
2005.
b) Merila za servisno dejavnost:
– obseg servisnih storitev in podpornih
dejavnosti tehnične, organizacijske, strokovne in svetovalne narave;
– vključenost drugih, neorganiziranih nosilcev programov v mladinskem centru;
– vključenost MC v nacionalne mladinske programe.
c) Informiranje in svetovanje:
– obseg gradiv za namen promocije
mladinskega dela in dejavnosti mladinskega centra;
– aktivna spletna stran z informacijami iz
različnih področij pomembnih za mlade;
– število uporabnikov storitev informiranja in svetovanja v letu 2005/2006;
– usposobljenost izvajalcev dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade v
2005/2006;
– infrastruktura in opremljenost;
– koordinacija – mreženje izvajalcev informiranja in svetovanja za mlade.
d) Realiziran program mladinskega dela
v letu 2005:
– obseg (število dogodkov in kvaliteta)
klubskega programa;
– obseg neformalnega izobraževanja
mladih;
– obseg prostovoljnih aktivnosti;
– obseg projektov ali programov mobilnost in mednarodnega povezovanja ter programa Mladina.
c) Obseg planiranega programa v letu
2006:
– obseg klubskega programa;
– obseg neformalnega izobraževanja
mladih;
– obseg prostovoljnih aktivnosti;
– obseg projektov ali programov mobilnost in mednarodnega povezovanja.
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d) Koordinacija in skupnostno delo:
– izvajanje programov mladinskega centra v šolah in obratno v letu 2005;
– sodelovanje s sorodnimi centri, klubi
in organizacijami na lokalnem in medobčinskem nivoju v letu 2005;
– koordinacija in mreženje dislociranih
enot MC ali partnerskih mladinskih centrov
brez statusa upravičenca v letu 2006.
e) Finančna merila za leto 2005:
– vrednost celoletne dejavnosti mladinskega centra;
– višina občinskega vira sofinanciranja;
– obseg in struktura potrebnih finančnih
sredstev.
4.3. Merila za dodelitev sredstev za mladinske svete lokalnih skupnosti:
– število organizacij, ki sestavljajo mladinski svet lokalne skupnosti;
– število prebivalcev lokalne skupnosti v
starosti 14–29 let;
– relativni delež mladih, vključenih v
organizacije, ki sestavljajo mladinski svet
lokalne skupnosti, glede na število prebivalcev lokalne skupnosti v starosti 14–29
let;
– delovanje mladinskega sveta lokalne
skupnosti v letu 2005;
– program delovanja mladinskega sveta
lokalne skupnosti v letu 2006.
4.4. Merila za nevladne organizacije, ki
izvajajo letne mladinske programe ali programe za mlade:
– realizirani program organizacije v letu
2005 na področjih, skladnih s predmetom
tega javnega poziva ter obseg finančnih
sredstev za njegovo realizacijo – v milijonih SIT;
– izvedba projekta v okviru programa
Mladina v letu 2005/2006;
– število izvajalcev programa v letu
2006;
– delež izvajalcev programa v starosti od
14 do 29 let;
– število aktivnih udeležencev programa
v 2006;
– število dni izvajanja programa v letu
2006;
– koordinacija programa na regionalnem
ali nacionalnem nivoju;
– koordinacija mladinskih programov na
evropskem nivoju;
– pomen programa za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v RS;
– obseg in struktura potrebnih finančnih
sredstev za izvajanje prijavljenega programa v milijonih SIT.
5. Okvirna višina sredstev, ki bodo na
razpolago v okviru tega javnega poziva:
okvirna višina sredstev celotnega javnega
poziva znaša za leto 2006: 345,000.000
SIT.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s pogodbo ter predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge na 2. stopnji in način predložitve
vlog ter opremljenost vlog:
7.1. Rok za predložitev vlog in način pred
ložitve
Vlagatelj mora vlogo za dodelitev sredstev, izpolnjeno v slovenskem jeziku, poslati izključno s priporočeno pošto na naslov Urada RS za mladino, Štefanova 1,
p.p. 1711, 1001 Ljubljana, najpozneje do
28. 3. 2006.
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Šteje se, da je vloga predložena pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
7.2. Opremljenost vloge
Vlogo na ta javni poziv je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
vidna ustrezna označba: “Ne odpiraj – Vloga
za sofinanciranje – 2. vloga”.
Zaradi evidentiranja priporočamo na hrbtni strani ovitka napisan naslov vlagatelja.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena naročniku.
Neveljavne vloge (nepravilno opremljene in
nepravočasno prispele) bodo vrnjene vlagateljem.
8. Datum odpiranja vlog
Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog
za 2. stopnjo bo opravila strokovna komisija,
imenovana s strani razpisovalca.
Strokovna komisija bo pričela z odpiranjem vlog 2. stopnje predvidoma dne 29. 3.
2006.
Odpiranje vlog, v skladu s tretjim odstavkom 220. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
ne bo javno.
9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu dvostopenjskega javnega
poziva
Vlagatelji bodo o izidu dvostopenjskega
javnega poziva obveščeni v mesecu aprilu
2006.
Razpisovalec bo hkrati z izdanim sklepom o rezultatih javnega poziva pozval
upravičence k sklenitvi pogodbe. V primeru,
da se upravičenec v roku 8-ih dni od prejema poziva ne odzove na poziv, se šteje, da
je odstopil od vloge.
10. Kraj, čas in naslov, pri kateri lahko
zainteresirani vlagatelji dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo, ki
bo vlagateljem natančneje pojasnila pogoje
tega javnega poziva, zainteresirani vlagatelji
dobijo v tajništvu razpisovalca – Urada RS za
mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan med 9. in 10. uro, po elektronski pošti: uradzamladino.mszs@gov.si ali na
spletnih straneh www.uradzamladino.gov.si.
V istem terminu se lahko na tajništvo Urada
RS za mladino obrnejo tudi za morebitna
dodatna pojasnila, tel. 01/426-57-01.
Urad RS za mladino
Ob-7603/06
Povabilo k oddaji ponudb
»izdelava in dobava delov turbine 1«
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, vabi
k oddaji ponudb za izdelavo in dobavo delov
turbine 1.
Predmet povabila k oddaji ponudb je
izdelava in dobava delov VT regulacijskih
ventilov, delov rotorja VT in delov pretočnega dela turbine 1.
Razpisna dokumentacija z ostalimi informacijami je od 20. 3. 2006 na voljo v
Termoelektrarni Toplarni Ljubljana, d.o.o.,
Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, pisarna
št. 28, I. nadstropje (Jasmin Rebselj, tel.
+386/1/58-75-247, faks +386/1/52-46-646),
ki se jo lahko dvigne vsak delovni dan od
8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo se
lahko zahteva tudi po pošti.
Rok za oddajo ponudb je 3. 4. 2006 do
10. ure.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Ob-7200/06
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o.,
Črnomelj, Kanižarica 41, 8340 Črnomelj,
objavlja
javno ponudbo
za prodajo stanovanja
1. Predmet prodaje: garsonjera št. 19 v
Črnomlju, Ul. 21. oktobra 15, v površini: stanovanjski del v 5. etaži 22,93 m2 in pomožni
prostor v 1. etaži 5,41 m2, leto izgradnje
1968.
Nepremičnina je vpisana pri podvložku
št. 2189/16, k.o.o. Črnomelj.
Izhodiščna cena 3,334.270 SIT.
2. Nepremičnina se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«.
3. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice ter
morebitne druge stroške oziroma dajatve
plača kupec.
4. Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od
izhodiščne cene stanovanja.
5. Ponudbe je potrebno predložiti do
4. 4. 2006, do 12. ure, v pisni obliki s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslovu naročnika.
6. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
7. Pravočasno poslane in popolne ponudbe bo obravnavala komisija, ki jo imenuje direktor Rudnika Kanižarica v zapiranju d.o.o. Črnomelj. Ponudniki bodo o izidu
postopka pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudbe.
8. Prodajalec ni dolžan sprejeti nobene
ponudbe, niti ni dolžan skleniti pogodbe.
9. Ponudniki bodo o višini in načinu plačila varščine, potrebnih dokazilih za izpolnjevanje pogojev za udeležbo, načinu sklenitve
in vsebini pogodbe ter drugimi razpisnimi
pogoji seznanjeni z dokumentacijo javne
ponudbe, ki jo dobijo od dneva objave te
ponudbe do roka za oddajo ponudbe vsak
delovni dan med 8. in 14. uro na naslovu
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., 8340
Črnomelj, tel. 07/30-56-100. Dokumentacija
je sestavni del tega razpisa.
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o.
Črnomelj
Ob-7420/06
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, na podlagi 51. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93,
74/98), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), v
skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) ter
sklepom 29. seje Mestnega sveta Mestne
občine Celje z dne 7. 3. 2006, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanj
1. Predmet prodaje sta dve prazni stanovanji v objektu Teharje 59, Celje, stoječem
na parcelni št. 557 k.o. Teharje, in sicer:
a) dvosobno podstrešno stanovanje v
površini 48,47 m2, po izklicni ceni 3,100.000
SIT;
b) dvosobno podstrešno stanovanje v
površini 53,70 m2 po izklicni ceni 4,200.000
SIT.
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Zainteresirani ponudniki lahko ponudijo
odkup enega, ali obeh stanovanj.
2. Ceno stanovanja je kupec - izbrani
ponudnik dolžan plačati v 8 dneh po podpisu pogodbe.
3. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stanovanja je 15 dni po pravnomočnosti
sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika.
Če izbrani ponudnik v tem roku ne podpiše
pogodbe, prodajalec zadrži varščino.
4. Davek na promet nepremičnin in stroške overitve podpisa pri notarju plača izbrani ponudnik.
5. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične osebe - državljani Republike Slovenije in pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji.
6. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višja ponujena cena od izklicne
cene.
7. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
naj ponudniki pošljejo, ali oddajo v zaprti
ovojnici najkasneje do 27. 3. 2006 do 12.
ure, na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za splošne zadeve, Trg celjskih knezov 9, Celje, z oznako: Ne odpiraj - Javno
zbiranje ponudb - prodaja stanovanj. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.
8. Ponudbi je treba predložiti:
– potrdilo o plačilu varščine v višini 5%
od izklicne cene posameznega stanovanja, na transakcijski račun Mestne občine
Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim
sklicem na št. 2875108-7200013-4000000.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo
prodajalec varščino vrnil brezobrestno v 30
dneh po izboru najugodnejšega ponudnika,
izbranemu ponudniku pa vračunal v ceno
stanovanja;
– za fizične osebe - potrdilo o državljanstvu RS;
– za pravne osebe - izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
iz katerega mora biti razvidno, da imajo
sedež v RS;
9. Odpiranje ponudb je javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC - Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 8, Celje (II. nadstropje) v sredo, 29. 3.
2006, ob 11. uri. Predstavniki ponudnikov
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala
Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje stvarnega in finančnega premoženja MOC in vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po
javnem odpiranju ponudb.
10. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji stanovanja z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla - pogodbe
ustavi.
11. Podrobnejše informacije v zvezi s
prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje – kontaktna
oseba Mojca Perše, tel. 42-65-822.
Mestna občina Celje
Ob-7577/06
Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314
Braslovče, objavlja na podlagi sklepa 23.
redne seje Občinskega sveta Občine Braslovče o prodaji nepremičnine in v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in

upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Navedba prodajalca: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
2. Predmet prodaje: stavbno zemljišče
parc. št. 565/1, v izmeri 2344 m2, vpisana
v vl. št. 726 k.o. Braslovče. Nepremičnina
se odprodaja v celoti po sistemu videno
– kupljeno.
3. Izklicna cena je 18,000.000 SIT. Vse
stroške, vključno z davkom, plača kupec.
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati:
– podatke o ponudniku:
a) pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki
izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične
osebe potrdilo o državljanstvu,
b) fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje
podatke: ime in priimek, naslov stalnega
bivališča, EMŠO, davčno številko, številko
transakcijskega računa in fotokopijo osebnega dokumenta,
c) pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež,
davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa in podpisnika
pogodbe,
– ponujeno ceno, ki mora biti enaka ali
višja od izklicne,
– dokazilo o plačani varščini v višini
1,800.000 SIT.
Pogodba mora biti sklenjena v roku 20
delovnih dni po opravljenem odpiranju ponudb.
5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8
dni po podpisu pogodbe na transakcijski
račun št. 01351 – 0100004434. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku všteje
v kupnino, neizbranim pa se brez obresti
vrne v roku 8 dni po izbiri. Plačilo kupnine
v navedenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. Če izbrani ponudnik ne
sklene kupne pogodbe, oziroma ne plača
kupnine v navedenem roku, se domneva,
da je odstopil od nakupa, plačana varščina
se mu ne vrne in zapade v korist Občine
Braslovče.
6. Varščina: ponudnik je dolžan plačati
varščino v višini 1,800.000 SIT na transakcijski račun št. 01351 – 0100004434.
7. Način, mesto in čas oddaje ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo v
zaprti ovojnici predložene najkasneje do
5. aprila 2006 do 12. ure na naslov: Občina
Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče,
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine v k.o. Braslovče«.
8. Mesto in čas javnega odpiranja ponudb: Občina Braslovče, Braslovče 22,
3314 Braslovče, sejna soba, dne 5. aprila
2006 ob 12.30. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Braslovče.
Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo
navzoči predstavniki ponudnikov predložiti
pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.
9. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
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10. Pridobivanje informacij: vse dodatne
informacije v zvezi s prodajo nepremičnine
lahko dobite na tel. 03/703-84-04 med 9.
in 11.uro.
11. Ustavitev postopka: komisija lahko
do sklenitve pogodbe postopek javne ponudbe ustavi.
Občina Braslovče

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-1/2006/2
Ob-7219/06
Pravila Sindikata delavcev gostinstva
in turizma Slovenije, Kompas MTS d.d.,
OE Obrežje, s sedežem Obrežje 999, Jesenice na Dolenjskem, se izbrišejo iz evidenčne knjige pravil oziroma statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni enoti Brežice,
pod šifro 024-3/00-1411.
Št. 101-3/2006-4
Ob-7253/06
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Vrtca
Viški gaj, sprejeta dne 12. 12. 2005, se
hranijo na Upravni enoti Ljubljana, Izpostava
Vič-Rudnik, Trg MDB 7, 1111 Ljubljana.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 187 z dne
16. 2. 2006.
Št. 101-06/2006-2
Ob-7255/06
Upravna enota Maribor z dnem izdaje
te odločbe hrani statut sindikata z nazivom:
Pravila sindikata družbe Slikar d.d., z dne
19. 12. 2005.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 06, z dne 6. 3. 2006.
Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom: ZSSS, Sindikat družbe Slikar d.d.
in sedežem sindikata v Mariboru, Prešernova ulica 26a, je 2177684.
Št. 101-1/06-3
Ob-7256/06
Pravila sindikata Zveze svobodnih
sindikatov, sindikat lesarstva, sindikat
Gorenje - Glin, Nazarje, Lesarska c. 10,
ki so bila pri Upravni enoti vpisana pod zaporedno številko 36, se z dnem 3. 3. 2006
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-1/2006-13-04
Ob-7434/06
Ugotovi se, da so bila Pravila Zveze
svobodnih sindikatov Slovenije, sindikata podjetja Treles Trebnje, Temeniška pot
3, Trebnje z odločbo št. 028-28/93-3 z dne
14. 7. 1993 sprejeta v hrambo pri Upravni
enoti Trebnje, vpisana v evidenco statutov
pod zap. št. 4, prenehala veljati dne 8. 3.
2006.
Št. 101-6/2006-3
Ob-7435/06
1. Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikat zavoda Viški vrtci, Jamova cesta
23, Ljubljana, sprejeta dne 27. 9. 2005, se
hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi
Vič-Rudnik.
2. Pravila sindikata so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 185 z dne 14. 2. 2006.
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Št. 101-1/2006-4
Ob-7436/06
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Vrtca
Vrhovci, sprejeta dne 7. 12. 2005, se hranijo na Upravni enoti Ljubljana, Izpostava
Vič-Rudnik, Trg MDB 7, 1111 Ljubljana.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 186 z dne
14. 2. 2006.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-1/2006-5
Ob-7422/06
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28/VII, 1000 Ljubljana, je 9. 3. 2006
izdal odločbo, s katero je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS,
št. 99/04; ZPOmK) odločil, da je priglašena
koncentracija družb Maos poslovno svetovanje, d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000
Ljubljana, in Iskra, elektro in elektronska
industrija, d.d., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji
ne bo nasprotoval.
Koncentracija v smislu 2. alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK, s področja
elektro in elektronske industrije, naj bi nastala na podlagi javne ponudbe za odkup v
skladu z Zakonom o prevzemih (Ur. l. RS,
št. 47/97 ter 56/99), ki jo je Maos d.o.o.
objavil 29. 12. 2005, z namenom pridobiti
vsaj 51% delnic Iskre d.d., in s tem nadzor
nad to družbo.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v primeru priglašene koncentracije nevarnost zmanjšanja ali onemogočanja učinkovite konkurence ne obstaja. Koncentracija je
skladna s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Št. 613-0001/2006
Ob-7206/06
Ime medija: Glas občine Naklo.
Lastnik medija v 100%: Občina Naklo,
Glavna cesta 24, 4202 Naklo.
Imena članov organa upravljanja: glavni in odgovorni urednik: Janez Kuhar, člani
uredniškega odbora: Marjan Babič, Meta
Dežman, Ivan Meglič, Jože Mohorič, Franci
Šinkar in Stanislav Koselj.
Imena članov nadzornega sveta: Franci
Fister, Marinka Jošt in Polde Verbič.
Ob-7370/06
Medij: PRVA TV.
Izdajatelj: PRVA TV d.o.o. Ljubljana.
Naslov: Vojkova 58, 1000 Ljubljana.
Zvrst medija: televizijski program.
Lastniki z najmanj 5% delež v premoženju izdajatelja:
Mladinska knjiga založba d.d. Ljubljana,
Slovenska cesta 29, Ljubljana – 10%,
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Krekova pooblaščena družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o., Slovenska ul.17, Maribor – 16%,
GRP-MEDIA d.o.o., Kneza Mislava 9,
Zagreb – 17%,
Global Komunikacije d.o.o., Kneza Mislava 2/II, Zagreb – 19%,
Studio Milenium d.o.o., Zagreb – 19%,
Ivan Čaleta, X. Jazbinski odvojak 21,
Zagreb, Hrvaška – 19%.
Uprava: direktor Ivan Čaleta.
Ob-7429/06
Ime javnega glasila: Radio Radlje.
Izdajatelj: Radijska postaja Radio Radlje
d.o.o.
100% lastnik: Cvetka Jambrošič, Grčarjeva 26, 2000 Maribor.
Direktor in odgovorni urednik: Štefan
Jambrošič, pravnik.
Ob-7430/06
Ime javnega glasila: Radio Brezje.
Izdajatelj: Radio Brezje, Lokalna radijska
postaja d.o.o.
100% lastnik: Štefan Jambrošič, Grčarjeva 26, 2000 Maribor.
Direktor in odgovorni urednik: Štefan
Jambrošič, pravnik.
Ob-7578/06
Ime medijev: VEČER, 7*dni, NAŠ DOM
in VROČI KAJ.
Izdajatelj: ČZP VEČER, d.d.
Uprava: Direktor Milan Predan.
Ob-7645/06
Ime medija: Vaša televizija (VTV).
Izdajatelj: VTV Studio, d.o.o., Žarova cesta 10, Velenje.
Ime in priimek ter stalno bivališče oseb,
ki imajo več kot 5% delež kapitala upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Rajko
Djordjevič, Šaleška 18d, Velenje – 78,60%,
Helena Djordjevič, Šaleška 18d, Velenje
– 21,40%.
Direktor: Rajko Djordjevič.

Objave
gospodarskih družb
Ob-7569/06
Uprava družbe Holding IMV, upravljanje
naložb in storitve, d.d., Ljubljana, Dunajska
9, v skladu s 533.f členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD), obvešča delničarje,
upnike in svet delavcev o nameravani delitvi
družbe po postopku oddelitve z ustanovitvijo
novih družb.
Uprava družbe Holding IMV, d.d. je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) že predložila delitveni načrt prenosne
družbe Holding IMV, d.d., ki ga je pred tem
pregledal nadzorni svet te družbe.
Delničarjem družbe Holding IMV, d.d.
je na sedežu družbe v Ljubljana, Dunajska
9, omogočen pregled listin iz drugega odstavka 533.f člena ZGD: Delitvenega načrta s prilogami, letnega poročila prenosne
družbe za zadnja tri poslovna leta, poročila
uprave o delitvi, poročila o reviziji delitve
in poročila nadzornega sveta o pregledu
delitve.

Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
Vsakemu upniku družbe in svetu delavcev bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dala
prepis delitvenega načrta.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala
o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini
bo uprava ustno obrazložila vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju
za delitev delničarje obvestila o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe,
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
zasedanja skupščine.
Holding IMV, d.d.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Št. 013/08-03
Ob-7236/06
Skupščina družbe APIS-VITA družba za
proizvodnjo d.o.o., s skrajšano firmo APISVITA d.o.o., s sedežem Industrijska ulica 8,
2230 Lenart v Slovenskih Goricah, sprejme
naslednji sklep:
Osnovni kapital družba APIS-VITA d.o.o.
se iz dosedanjih 56,000.000 SIT zmanjša
za 47,958.799 SIT, s tem, da se vsakemu
družbeniku v roku 30 dni po vpisu sklepa
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe
v sodni register, izplača iz sredstev družbe
znesek po 6,851.257 SIT.
APIS-VITA d.o.o.
Št. 06-04-000045
Ob-7579/06
Družba Pleskar, d.d., ulica heroja Lacka 5, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: družba)
objavlja, da je bil vpisan v sodni register
Okrožnega sodišča na Ptuju sklep o rednem
zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, ki
je bil sprejet na skupščini dne 24. 1. 2006
in ki se glasi:
Osnovni kapital družbe se zmanjša po
postopku rednega zmanjšanja osnovnega
kapitala za 101,780.000 SIT iz sedanjega
osnovnega kapitala 150,000.000 SIT na
osnovni kapital 48,220.000 SIT, ki bo razdeljen na 4.822 navadnih, imenskih delnic
z nominalnim zneskom delnice 10.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede
z umikom 10.178 navadnih imenskih delnic družbe z nominalno vrednostjo delnice
10.000 SIT, ki jih bo družba pridobila na
podlagi tega sklepa. Družba bo pridobila
lastne delnice in zmanjšala osnovni kapital,
zato, da bo preprečila, da bi skupina delničarjev, ki ima skupaj v lasti večino delnic in
ki je izrazila namero da proda svoje delnice, prodala svoje delnice tretji osebi, kar bi
lahko imelo škodljive posledice za družbo.
Družba bo po vpisu tega sklepa v sodni register objavila ta sklep in v njem opozorila
upnike, da bo tistim upnikom, katerih terjatve so nastale pred dnem objave obvestila
in ki bodo v 6. mesecih po objavi obvestila
prijavili svoje terjatve pri družbi, dala zavarovanje, kolikor jih ne bi mogla poplačati.
Družba bo plačala kupnino za delnice v
roku treh dni po tem, ko bo od objave vpisa tega sklepa v sodni register preteklo 6
mesecev in potem, ko bo upnikom, ki so se
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pravočasno javili, zagotovljeno poplačilo ali
zavarovanje.
Skupščina pooblašča nadzorni svet:
– da uskladi besedilo statuta s tem sklepom,
– da v skladu z morebitnimi sklepi sodišča ali drugih organov prilagodi sklepe,
sprejete v okviru te točke dnevnega reda
in statut družbe tako, da se bo zmanjšanje osnovnega kapitala lahko vpisalo v
sodni register in izvedel izbris lastnih delnic v centralnem registru Klirinško depotne
družbe.
Glede na navedeno družba upnike družbe, katere terjatve so nastale pred dnem
objave tega obvestila, ki bodo v 6 mesecih po objavi tega obvestila prijavili svoje terjatve pri družbi, obvešča, da jim bo
dala zavarovanje, kolikor ne bi mogli biti
poplačani.
Pleskar, d.d.
direktor
Ivan Sternad

Sklici skupščin
Št. 3
Ob-7423/06
Na podlagi 19. člena statuta delniške
družbe CDE nove tehnologije d.d., skli
cujem
15. redno skupščino
delničarjev delniške družbe CDE nove
tehnologije d.d.,
ki bo: dne 13. 3. 2006 ob 12. uri v prostorih družbe, Celovška cesta 280, Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Predlog za spremembo statuta družbe.
Predlog sklepa: dopolni se dejavnost
družbe, in sicer:
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov,
55.239 Druge nastanitve za krajši čas,
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
55.400 Točenje pijač,
55.520 Priprava in dostava hrane (catering),
71.401 Izposojanje športne opreme,
71.403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe.
2. Razno:
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v prostorih družbe
CDE nove tehnologije d.d., Celovška cesta
280, Ljubljana, vsak dan od 9. do 15. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po prejemu
obvestila sklica skupščine podajo predloge
za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge na sedež družbe. Predlogi
delničarjev so lahko le v pisni obliki in razumno utemeljeni.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo vsi
imetniki delnic CDE nove tehnologije d.d.
Navodila za glasovanje
Glasovanje o točkah dnevnega reda poteka z glasovnicami.
Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu na skupščino v zameno
za vabilo.

Št.

Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 15. uri v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavna
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
CDE nove tehnologije d.d.
Matej Žvan
predsednik uprave
Št. 009230

Ob-7424/06

Na podlagi 20. in 21. člena statuta družbe Donit Tesnit d.d., Medvode, Cesta komandanta Staneta 38, 1215 Medvode, generalni direktor družbe vabi delničarje na
sejo skupščine
družbe Donit Tesnit d.d., Medvode,
ki bo v petek 21. 4. 2006 ob 8. uri v sejni
sobi pri obratu družbene prehrane “Donit“,
Cesta komandanta Staneta 38, Medvode.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog generalnega direktorja in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Tomaž Boltin, za preštevalca
glasov pa Janez Slapar in Marjan Novak.
Skupščini bo prisostvovala notarka Majda Lokošek.
3. Seznanitev delničarjev družbe s poročilom nadzornega sveta o delu v letu
2005.
4. Glasovanje o razrešnici generalnemu
direktorju in nadzornem svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico generalnemu direktorju in nadzornemu svetu za delo v letu 2005.
5. Sklepanje o razporeditvi bilančnega
dobička za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog generalnega direktorja in nadzornega sveta družbe
bilančni dobiček poslovnega leta 2005 v
višini 514,358.505,71 SIT ostane nerazporejen.
6.  Razrešitev
članov
nadzornega
sveta.
Predlog sklepa; sprejme se odstopna
izjava Tomaža Berločnika in se ga razreši
kot člana nadzornega sveta v družbi Donit
Tesnit d.d., Medvode z dnem 20. 4. 2006.
Sprejme se odstopna izjava Franca
Hermana Šimnovca in se ga razreši kot
člana nadzornega sveta v družbi Donit Tesnit d.d., Medvode z dnem 20. 4. 2006.
7. Imenovanje
članov
nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za nova člana nadzornega
sveta družbe Donit Tesnit d.d., Medvode
imenujeta Anton Jurjevčič in Božidar Likar,
in sicer za štiri letni mandat od 21. 4. 2006
dalje.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini najavijo pisno na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred sejo
skupščine, to je do vključno 18. 4. 2006.
Pooblaščenci se izkažejo s pisnim pooblastilom, ki se ves čas pooblastilnega raz-
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merja hrani pri družbi. Pri vstopu v skupščinsko dvorano in prevzemu glasovnic se
delničarji izkažejo z osebno izkaznico ali
drugo ustrezno javno listino s fotografijo
oziroma z izpisom iz registra pravnih oseb
in ustreznim pooblastilom.
Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe
do seje skupščine vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
Donit Tesnit d.d.
generalni direktor
Jurjevčič Anton, univ. dipl. ek.
Ob-7449/06
V skladu z 21. členom statuta Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana, in drugim odstavkom 283. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava in
nadzorni svet družbe sklicujeta
9. redno skupščino
Vzajemne zdravstvene
zavarovalnice, d.v.z.,
ki bo v sredo, dne 19. 4. 2006, ob 15.
uri, v prostorih Hotela Lev, Vošnjakova ulica 1, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
ter ugotovitev prisotnosti notarja.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da je v skladu z imenovanjem predsednika in namestnika skupščine na 1. seji redne skupščine Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., z dne
15. 4. 2003, predsednik skupščine mag.
Branko Pavlin in namestnik predsednika
Oskar Salecl.
2. Za preštevalki glasov se imenujeta
Irena Ilešič Čujovič in Katarina Ogorevc,
za zapisnikarico Nastja Buh.
3. Za notarja skupščine se imenuje Jože
Sikošek.
2. Spremembe in dopolnitve statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice,
d.v.z.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., v
predlaganem besedilu. Besedilo sprememb
in dopolnitev statuta je priloga št. 1 in je sestavni del sklepa.
Gradivo za dnevni red s predlogoma
sklepov, vključno z besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta, je na
vpogled članom skupščine na sedežu Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.,
Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, v tajništvu
uprave, vsak delavnik od 9. do 12. ure.
Člani skupščine lahko v tednu dni po
objavi sklica skupščine podajo predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge sklepov upravi družbe. Predlogi članov skupščine so lahko le pisni in
razumno utemeljeni.
Na skupščini odločajo člani skupščine o
objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Prostor, kjer bo
potekala skupščina, bo za člane skupščine odprt pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine. V tem času bo potekala identifikacija članov skupščine in razdeljevanje
glasovnic.
Skupščina je sklicana za 15. uro. Če
tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne v istih
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prostorih ob 16. uri. V drugem sklicu bo
skupščina sklepčna, če bo prisotnih vsaj 13
članov skupščine.
Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d.v.z.
predsednik uprave
mag. Marko Jaklič
predsednica nadzornega sveta
Darinka Virant
Ob-7570/06
Uprava družbe Holding IMV, upravljanje
naložb in storitve, d.d., Ljubljana, Dunajska 9, na podlagi zakona in statuta družbe
objavlja
sklic skupščine
delniške družbe Holding IMV, d.d.,
Ljubljana
Skupščina bo v sredo, 19. aprila 2006
ob 11. uri, na sedežu družbe v Ljubljani,
Dunajska 9.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika Damjana Škofiča in za preštevalki
glasov Teo Švigelj in Ani Ferjan.
2. Predložitev letnih poročil za leti 2004
in 2005, revizorjevega poročila za leto 2004
in poročila nadzornega sveta za leti 2004 in
2005, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2005 znaša 482,458.165,90 SIT se ne razdeli delničarjem in ostane v celotnem znesku kot preneseni dobiček.
2. Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnih letih 2004 in 2005
ter se upravi in članom nadzornega sveta
podeli razrešnica za leti 2004 in 2005.
3. Delitev družbe.
3.1. Soglasje k oddelitvi z ustanovitvijo
novih družb
Predlog sklepov:
a) Skupščina daje soglasje k delitvi družbe, ki se izvede kot oddelitev z ustanovitvijo
dveh novih družb, v skladu z delitvenim načrtom prenosne družbe Holding IMV, d.d.
b) Skupščina potrdi in sprejme delitveni
načrt prenosne družbe Holding IMV, d.d.,
s prilogami, kot je predložen skupščini in
se spoji z notarskim zapisnikom te skupščine.
3.2. Zmanjšanje osnovnega kapitala
družbe zaradi oddelitve.
Predlog sklepa:
Zaradi izvedbe oddelitve z ustanovitvijo nove družbe se zmanjša osnovni kapital
družbe po drugem odstavku 533.c člena
ZGD, z namenom uskladitve njegove višine
glede na prenos dela premoženja na novi
družbi ob oddelitvi.
Osnovni kapital prenosne družbe se
zmanjša za 1.130,392.000 SIT, tako da bo
po zmanjšanju znašal 4.193,042.000 SIT in
bo po zmanjšanju razdeljen na 4,193.042
navadnih delnic na ime, nominalne vrednosti po 1.000 SIT vsaka. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z zmanjšanjem
števila delnic za 1,130.392 delnic družbe,
zaradi zamenjave teh delnic za delnice novih družb, v skladu z delitvenim načrtom
prenosne družbe, tako da delničarji iz naslova zmanjšanja kapitala ne prejmejo izplačil,
ampak delnice nove družbe.
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3.3. Imenovanje revizorja nove družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja novih družb za leto 2006, če bo revizija v skladu z zakonom za to poslovno
leto potrebna, skupščina imenuje družbo
Deloitte & Touche revizija d.o.o., Dunajska
9, Ljubljana.
3.4. Imenovanje članov prvega nadzornega sveta nove družbe.
Predlog sklepa: skupščina za člane prvega nadzornega sveta obeh novih družb
imenuje Bena Čoža, Marka Mikuža in Alenko Pišler.
3.5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
3.6. Pooblastilo upravi družbe.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da izvede celoten postopek
oddelitve in da s ciljem nemotene izvedbe
delitve, ob soglasju nadzornega sveta, tudi
brez posebnega soglasja skupščine, odpravi napake ali spremeni oziroma uskladi z
novimi dejstvi: delitveni načrt, statut novih
družb, firmo, dejavnost, osnovni kapital ter
sklep o imenovanju članov prvega nadzornega sveta in sklep o imenovanju revizorja
za prvo poslovno leto po delitvi.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki obsega letna
poročila za leti 2004 in 2005, revizorjevo
poročilo za leto 2004 in poročili nadzornega sveta za leti 2004 in 2005 ter vse listine
iz drugega odstavka 533.f člena ZGD in
predlagane spremembe statuta družbe, je
delničarjem dostopno na sedežu družbe v
Ljubljani, Dunajska 9, vsak delovni dan, od
ponedeljka do petka, med 10. in 14. uro, ves
čas od objave sklica.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji osebno ali njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki. Če se skupščine udeleži pooblaščenec, je potrebno družbi predložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in ostane
deponirano na sedežu družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob pristopu na skupščino izkažejo z
osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki
pa z dokazilom o upravičenosti za zastopanje (npr. izpisek iz sodnega registra).
Ponudba denarne odpravnine delničarjem
Vsak delničar družbe Holding IMV, d.d.,
ki bo na skupščini na zapisnik ugovarjal
sklepu o soglasju za delitev, lahko od družbe Holding IMV, d.d. in od novih družb kot
solidarnih dolžnikov zahteva, da prevzamejo
delnice oziroma deleže, ki mu jih morajo zagotoviti zaradi izvedbe oddelitve, proti plačilu primerne denarne odpravnine. Prenosna
družba Holding IMV, d.d. v ta namen v delitvenem načrtu ponuja odpravnino v znesku
2.294 SIT za vsako delnico nove družbe, kot
primerno denarno odpravnino.
Uprava družbe Holding IMV, d.d.
Ob-7622/06
Na podlagi 37. člena Statuta družbe LIV
Postojna, hidravlika, stroji, plastika, d.d.,
Postojna, Industrijska c. 2, sklicuje uprava
družbe
9. sejo skupščine
LIV Postojna, hidravlika, stroji, plastika,
d.d., Postojna, Industrijska c. 2,
ki bo v torek, dne 18. 4. 2006, ob 13. uri
na sedežu družbe v Postojni, Industrijska c.
2, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
– za predsednika se izvoli: Damjan Škofič,
– za preštevalce glasov se izvolijo: Aleš
Rudolf, Mojca Černigoj in Ana Nadoh.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Darko Jerše.
2. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov
nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednje sklepe:
a) Ugotovi se, da so dne 1. 3. 2006 dosedanji člani nadzornega sveta Blaž Vodopivec, Marko Mikuž, Roman Strgar in Bojan
Pečenko podali odstopno izjavo, da nepreklicno odstopajo s funkcije člana nadzornega sveta družbe LIV Postojna, d.d., z veljavnostjo odstopa na dan skupščine družbe, ko
jih s sklepom razreši ter imenuje nove člane
nadzornega sveta.
b) Za nove člane nadzornega sveta –
predstavnike delničarjev se z dnem sprejetja tega sklepa za mandatno dobo 4 let
izvolijo:
1. Stojan Petrič,
2. Franc Florjančič,
3. Branko Milharčič,
4 Radovan Bolko.
c) Skupščina se seznani z imenovanjem
dveh članov nadzornega sveta, predstavnika delavcev, ki sta zaposlena v družbi.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na vpogled na sedežu družbe
v Postojni, Industrijska c. 2 v tajništvu uprave vsak delavnik od 9. do 12. ure v času
od dneva objave dnevnega reda skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine. Na
skupščini delničarjev se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda
morajo delničarji v pisni obliki z obrazložitvijo vložiti v tajništvu uprave v roku sedmih dni
od dneva objave sklica.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani na dan 14. 4.
2006 v delniško knjigo, ki jo vodi KDD d.d. v
Ljubljani, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo upravi družbe
na sedežu družbe.
Skupščina bo veljavno odločala ne glede
na število prisotnih glasov delničarjev.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem
zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom,
pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom
ter zakoniti zastopnik z izpisom iz sodnega
registra.
Sejna dvorana bo odprta pol ure pred
začetkom zasedanja skupščine.
LIV Postojna, d.d.
uprava – direktor družbe
mag. Bojan Dolar
Št. 0267
Ob-7629/06
Uprava družbe Plama-pur d.d. Podgrad
sklicuje na podlagi 283. člena Zakona o
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gospodarskih družbah in 42. člena Statuta
delniške družbe
10. zasedanje skupščine
delničarjev delniške družbe Plama-pur
Podgrad,
ki bo v četrtek, 20. aprila 2006 ob 12. uri
v sejni sobi družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Sklicatelj skupščine bo začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev
ter delničarje seznanil, da bodo skupščino
vodili Danilo Grilj kot predsednik ter Vladimira Ceglar in Erika Logar, kot preštevalki
glasov. Zasedanju skupščine prisostvuje
vabljeni notar.
2. Predlog uporabe bilančnega dobička
in podelitev razrešnice upravi ter nadzornemu svetu.
Predlog sklepov, kot jih predlagata uprava in nadzorni svet:
2.1. Skupščina je seznanjena z letnim
poročilom za leto 2005 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2005.
2.2. Bilančni dobiček družbe Plama-pur na dan 31. 12. 2005 v znesku
389,441.896,28 SIT se uporabi za naslednje namene:
a) izplačilo dividend delničarjem v znesku 68,679.800 SIT oziroma po 100 SIT
bruto na delnico;
b) za druge namene in sicer: udeležba uprave v dobičku 2,500.000 SIT (bruto), udeležba nadzornega sveta v dobičku
2,500.000 SIT (bruto);
c) prenos v naslednje leto v znesku
315,762.096,28 SIT.
Za izplačilo dividend in udeležbe uprave ter nadzornega sveta v bilančnem dobičku se uporabi preneseni dobiček iz leta
2001. Družba bo delničarjem izplačala dividende v denarju najkasneje v roku 100
dni po sprejemu tega sklepa po stanju
delničarjev vpisanih v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško-depotni
družbi, d.d. Ljubljana, na dan 24. 4. 2006.
V istem roku se realizira tudi udeležba
uprave in nadzornega sveta v dobičku.
Kriteriji za delitev nagrade iz udeležbe
nadzornega sveta v dobičku so: 1,5 enote za predsednika nadzornega sveta, 1
enota za člane nadzornega sveta. Glede
na to, da so bile v letu 2005 kadrovske
spremembe, pripada članom nadzornega
sveta nagrada v višini, ki je odvisna od
nastopa mandata članstva v nadzornem
svetu v letu 2005.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi ter nadzornemu svetu za poslovno
leto 2005, s katero potrjuje in odobrava
delo teh dveh organov družbe v poslovnem
letu 2005.
3. Imenovanje
članov
nadzornega
sveta.
Predlogi sklepov, kot jih predlaga nadzorni svet:
3.1. Za članico nadzornega sveta delniške družbe Plama-pur se kot predstavnica
delničarjev izvoli za 4-letno mandatno obdobje Julijana Batič. Mandat nastopi dne
24. 4. 2006.
3.2. Za člana nadzornega sveta delniške družbe Plama-pur se kot predstavnik delničarjev izvoli za 4-letno mandatno

obdobje Igor Bratina. Mandat nastopi dne
24. 4. 2006.
3.3. Za članico nadzornega sveta delniške družbe Plama-pur se kot predstavnica
delničarjev izvoli za 4-letno mandatno obdobje Katrca Rangus. Mandat nastopi dne
24. 4. 2006.
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2006.
Predlog sklepa, kot ga predlaga nadzorni svet: za revidiranje poslovnih in računovodskih izkazov za poslovno leto 2006
se imenuje revizijsko družbo KPMG d.o.o.
Slovenija, Železna cesta 8a iz Ljubljane.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z
Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o prevzemih ter ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo na dan 11. 4. 2006
vpisani kot zakoniti imetniki delnic v centralni register pri KDD in bodo najkasneje
do 18. aprila 2006 do 9. ure osebno ali
prek pooblaščenca prijavili svojo udeležbo
tajništvu družbe.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sejni sobi družbe pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letno poročilo, poročilo nadzornega
sveta so delničarjem na vpogled pri Orjani
Križman na sedežu družbe od dneva sklica, in sicer vsak delovni dan od 10. do 13.
ure do dneva skupščine.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh od dneva objave
sklica.
Če ob napovedanem času skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 13. uri v istih
prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih
delničarjev.
Pomembnejše spremembe podatkov in
ostale poslovne dogodke družba sproti objavlja na sistemu elektronskega obveščanja
Ljubljanske borze SEOnet. Dostop do objave je omogočen tudi preko spletnih strani
družbe www.plama-pur.si.
Plama-pur d.d. Podgrad
uprava
Ob-7703/06
Na podlagi točke 66. Statuta Hypo AlpeAdria-bank d.d., Ljubljana, in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicuje uprava banke
17. skupščino
Hypo Alpe-Adria-bank d.d.,
ki bo dne 19. 4. 2006 ob 10. uri v poslovnih prostorih na sedežu Hypo AlpeAdria-bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana.
Za sejo skupščine uprava banke predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov ter
potrditev dnevnega reda.
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Predlog sklepa: izvoli se predlaganega
predsednika skupščine ter potrdi predlagani dnevni red. Skupščini bo prisostvovala
notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2005, revizorskim
poročilom in poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina banke se
seznani z letnim poročilom za poslovno
leto 2005, revizorskim poročilom revizijske
družbe GM Revizija d.o.o., Ljubljana, in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2005.
3. Letno poročilo o notranjem revidiranju
v letu 2005 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju
v letu 2005 z mnenjem nadzornega sveta
banke.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček v višini 730,445.651
SIT se v celoti odvede v druge rezerve iz
dobička.
4.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi, s katero potrdi in odobri njeno delo
v letu 2005.
4.3. Skupščina podeljuje razrešnico
nadzornemu svetu, s katero potrdi in odobri njegovo delo v letu 2005.
5. Preneseni (zadržani) dobiček.
Predlog sklepa: preneseni (zadržani)
dobiček, nastal zaradi prehoda na mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP), ne bo predmet razdelitve in bo
v celoti ostal sestavina kapitala.
6. Imenovanje revizorja banke za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno leto 2006 se imenuje revizijska družba
GM Revizija d.o.o., Beethovnova 14, Ljubljana.
Skupščine banke se lahko udeležijo
delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na
podlagi pisnega pooblastila.
Delničarji banke oziroma njihovi pooblaščenci morajo pisno prijaviti svojo udeležbo
na skupščini banke tako, da njihova prijava
prispe na sedež banke najkasneje tri dni
pred dnevom zasedanja skupščine.
Če ob napovedani uri skupščina banke
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
isti dan v istih prostorih ob 17. uri. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina banke
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu Hypo Alpe-Adria-bank
d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, vsak
delovni dan med 8. in 15. uro od dneva objave sklica skupščine. Sestavni del gradiva
so tudi letno poročilo za poslovno leto 2005
ter mnenje nadzornega sveta Hypo AlpeAdria-bank d.d., k letnem poročilu uprave in
k letnemu poročilu o notranjem revidiranju
v letu 2005. Navedeno gradivo bo predloženo delničarjem tudi na samem zasedanju
skupščine.
Hypo Alpe-Adria-bank d.d.
predsednik uprave:
Božidar Špan
član uprave:
Harald Brunner
član uprave:
Igor Jarc
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Zavarovanja
SV 185/06
Ob-7806/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa, pogodbe o dolgoročnem kreditu za trajna obratna sredstva št.
009321/1 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve SV 185/06 z dne 13. 3. 2006,
notarke Katje Fink iz Celja, sta bila:
– poslovni prostor št. 33, ki se nahaja v
2. etaži in skladišče ter parkirni mesti št. 33
in 34, v 1. etaži poslovno stanovanjskega
objekta na naslovu Ljubljanska cesta 18 a,
Celje, v izmeri po katastru 136,99 m2 ter z
id. št. dela stavbe št. 35, vse na parc. št.
682/1, 683/2, 684, k.o. Celje, pridobljen
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
22. 3. 2004 in zemljiškoknjižnega dovolila
z dne 24. 2. 2006, med prodajalcem Gradbeništvo Božičnik s.p., Celje in Kuder Petrom ter
– poslovni prostor, ki je v projektu označen s št. 9 in ki se nahaja v 2. etaži objekta
K 2, ob Ljubljanski cesti 18a v Celju, s površino 100,87 m2, ter z id. št. dela stavbe
št. 38, ki stoji na parc. št. 682/1, 683/2,
684, k.o. Celje, pridobljen na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 30. 7. 2004, med
prodajalcem Gradbeništvo Božičnik s.p.,
Celje in Kuder Petrom,
zastavljena v korist upnice Banke Celje
d.d. Celje, Vodnikova ulica 2, matična številka 5026121, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 10,000.000 SIT s pripadki.
SV 129/06
Ob-7807/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 129/06 z dne 10. 3. 2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 2 v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta maršala Tita 53B, Jesenice, stoječe na
parc. št. 466/1, 468/1 in 469/1 k.o. Jesenice, v izmeri 71,55 m2, last kreditojemalcev
in zastaviteljev Sandre Zahić, stanujoče na
Koroški Beli, Cesta Talcev 8A, Jesenice in
Esmirja Jusića, stanujočega na Jesenicah,
Cesta revolucije 1B, vse v korist Kärntner
Sparkasse AG, matična številka 1870718,
s sedežem Neuer Platz 14, A-9020 Celovec, v zavarovanje denarne terjatve 59.000
EUR s pripadki.
SV 150/06
Ob-7808/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 150/06 z dne 13. 3. 2006,
je bilo stanovanje št. 16, v tretjem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah,
Koroška Bela, Cesta Talcev 8D, stoječe na
parc. št. 373/1 k.o. Koroška Bela, v skupni
izmeri 76,98 m2, last zastaviteljev Ermina
Buljubašića in Elvire Buljubašić, na podlagi
notarskega zapisa prodajne pogodbe, opr.
št. SV 133/06 z dne 3. 3. 2006, zastavljeno
v korist upnice Posojilnice – Bank Borovlje
– Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
48.000 EUR s pripadki.
SV 364/06
Ob-7809/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintar-
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ja iz Kranja, opr. št. SV 364/06 z dne
9. 3. 2006, je enosobno stanovanje št. 9
v izmeri 52,80 m2, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe, z identifikacijsko številko
stavbe 2121-457, na naslovu Ulica Tuga
Vidmarja 6, Kranj, stoječe na parc. št.
257/2, 258/4 in 253/4, vse k.o. Klanec,
last zastaviteljev Tine Gorjup, Škofjeloška
cesta 17, Medvode in Daneta Mitrašinovića, Cesta v Bonovec 3, Medvode, vsakega do ½, na temelju notarskega zapisa
prodajne pogodbe notarke Marjane Tičar
Bešter SV 122/2006 z dne 16. 2. 2006,
sklenjenega s prodajalko Ivanko Perko,
Ulica Tuga Vidmarja 6, Kranj, zastavljeno
v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična
številka 1319175, za zavarovanje njene
denarne terjatve v višini 72.020,28 CHF v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, z obrestno
mero v višini v višini 6-mesečni CHF Libor + 2,35% letno, z zapadlostjo glavnice
terjatve dne 31. 3. 2031, z morebitnimi
stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi pogoji,
razvidnimi iz te kreditne pogodbe.
SV 374/06
Ob-7810/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 374/06 z dne 10. 3.
2006, je dvosobno stanovanje št. 15, v
izmeri 48,90 m2, v 3. nadstropju stanovanjske stavbe z identifikacijsko številko
stavbe 2100-251, na naslovu Gradnikova
ulica 3, Kranj, stoječe na parc. št. 884/8
k.o. Kranj, last zastaviteljice Dunje Križaj,
Ulica Draga Brezarja 20, Kranj, na temelju notarskega zapisa prodajne pogodbe
z dne 25. 1. 2006 ter dodatka k prodajni
pogodbi z dne 9. 3. 2006, oboje sklenjeno
s prodajalcem Krstanom Šućurjem, Gradnikova ulica 3, Kranj, zastavljeno v korist
upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka
1319175, za zavarovanje njene denarne
terjatve v višini 26.268 CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, z obrestno mero v višini v višini 6-mesečni CHF Libor + 2,65%
letno, z zapadlostjo glavnice terjatve dne
31. 3. 2021, z morebitnimi stroški, ki bi jih
upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz te
kreditne pogodbe.
SV 185/06
Ob-7811/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Janeza Novaka iz
Kamnika, opr. št. 185/06 z dne 2. 3. 2006,
je bilo zastavljeno stanovanje št. 4, v izmeri
43 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega objekta na naslovu Livarska ulica 5,
Kamnik, stoječem na parc. št. 746/14 k.o.
Kamnik, stanovanje predstavlja solastninski delež do 172/10000 na stavbi kot celoti
ter funkcionalnem zemljišču, s pripadajočimi prostori in pravicami, ki je last zastaviteljice Kopše Mojce, roj. 12. 5. 1971, stan.
Rožičeva ulica 1A, 1000 Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 2. 2006,
sklenjene med prodajalcema Goranom Čekeravcem in Aleksandro Jovandarić, oba
stan. Livarska 5, Kamnik in zastaviteljico
kot kupcem, in sicer v korist kreditodajalca
BKS Bank AG, ident. št. 1901095, St. Veiter
Ring 43, 9020 Celovec, Avstrija, za zavaro-

vanje denarne terjatve v višini 59.000 EUR
s pripadki, ki dokončno zapade v plačilo
10. 2. 2021.
SV 94/2006
Ob-7812/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz
Lenarta, opravilna številka SV 94/06 z dne
7. 3. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje številka 1, v I. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Kremberk 37, Sv. Ana, stoječa na parc. 81/1, 327/1, 327/2 in 328/2,
pri vl. št. 39 k.o. Kremberk, s kuhinjo v
izmeri 12,92 m2, sobo v izmeri 17,52 m2,
sobo v izmeri 17,83 m2, hodnikom v izmeri
4,79 m2, kopalnico v izmeri 4,26 m2, shrambo v izmeri 4,90 m2, klet v izmeri 2,65 m2,
predprostorom v izmeri 0,55 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter funkcionalnem
zemljišču stanovanjske stavbe kot celote,
pridobljena na podlagi prodajne pogodbe
z dne 1. 7. 1997, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Mureck, registrirana zadruga z omejenim jamstvom iz Republike
Avstrije, s sedežem Mureck, Hauptpatz 8,
z identifikacijsko številko 1870572, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000
EUR s pripadki.
SV 285/06
Ob-7813/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger
iz Maribora, opr. št. SV 285/06 z dne 8. 3.
2006, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje v pritličju, v izmeri 50,22 m2 ter
kletni prostor v izmeri 5 m2, ležeče na severni strani stanovanjske stavbe na naslovu Radvanjska cesta 49, Maribor, stoječa
na parcelni številki 2371/1, pripisana pri
vložku 1132, k.o. Tabor, pridobljena na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 2. 2006,
sklenjena med Imobiliare Invest d.o.o. kot
družbo prodajalko in Jovanom Slavnićem
kot kupcem, zastavljena v korist banke –
upnice BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43,
9020 Klagenfurt, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1901095, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 26.750 EUR, s
pogodbeno obrestno mero 6-mesečni Euribor + 2,25% letno, trenutno 5,125% letno
in vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki
bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila
terjatve ter z zapadlostjo zadnje anuitete v
plačilo 1. 3. 2021.
SV 369/06
Ob-7814/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 369/06 z
dne 10. 3. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje številka 13, ki leži v mansardi, v
izmeri 65,08 m2 in pomožni prostor, shramba številka 13, ki leži v pritličju, v izmeri
1,96 m2, kar vse se nahaja v stanovanjskem objektu A1, zgrajenem na parceli številka 2429/1, katastrska občina Pobrežje, v
naselju s komercialnim imenom Cvetlično
naselje Pobrežje, last dolžnice – zastaviteljice Andreje Rojko, stanujoče Nova ulica
23, 2000 Maribor, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 2. 2006, sklenjene
med njo kot kupcem in med Sortima d.o.o.
kot prodajalcem, zastavljena v korist upnice Nove KBM d.d., s sedežem Ulica Vita
Kraigherja 4, 2000 Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve prej navedene upnice do
dolžnice – zastaviteljice Andreje Rojko, v
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višini 6,000.000 SIT s pripadki ter z zapadlostjo do 72 mesecev, šteto od prvega dne
v prihodnjem mesecu po porabi kredita,
oziroma na dan odpoklica upnice.
SV 212/2006
Ob-7815/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 212/2006
z dne 10. 3. 2006, je stanovanje št. 16 v
skupni izmeri 99,50 m2, ki se nahaja v tretjem nadstropju stanovanjskega objekta na
naslovu Ulica Lojzeta Hrovata 10, Kranj,
stoječega na parc. št. 252/3, (prej parc. št.
252), vl. št. 328, k.o. Klanec, s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču k tej stavbi, last zastavitelja
Qamila Kryeziu, roj. 10. 3. 1960, EMŠO
1003960952041, s stalnim prebivališčem
Ulica Lojzeta Hrovata 10, Kranj, do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 11.
2002 ter dodatka z dne 11. 8. 2003, sklenjenih s prodajalcem Muaremom Ametajem, Šorlijeva ulica 20, Kranj, zastavljeno
v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, z matično številko
1430564, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 100.000 EUR s pp.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 265/2005
Os-7207/06
To sodišče je s sklepom St 265/2005
dne 6. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Pivovarna in pivnica Murgle,
Podjetje za gostinstvo, proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o. Ljubljana, Koprska cesta 108c, matična številka 5782503,
šifra dejavnosti: 15.960, vložna številka:
12361900.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 29. 5. 2006 ob 14.20 v razpravni dvorani št. 4/I v prostorih Oddelka za gospodarsko sodstvo, Miklošičeva 7, Ljubljana.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 3.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2006

St 121/2005
Os-7208/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 121/2005 dne 6. 3. 2006 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Judo,
družba za trgovino in storitve d.o.o., Betnavska c. 63, Maribor.
Šifra dejavnosti: 93.010, matična številka: 1428888.
Odslej firma glasi Judo, družba za trgovino in storitve d.o.o., Betnavska c. 63,
Maribor – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
Sonjo Krajnčič, Ljubljanska 38, Slovenska
Bistrica.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun za
pravne osebe št.: 01100-1000339014, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za
fizične osebe št.: 01100-1000338529, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
12. 6. 2006 ob 9. uri v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 6. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2006
St 26/98
Os-7209/06
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 25/98 z dne 28. 2. 2006 v stečajnem
postopku Steklarna d.d., Hrpelje, Reška
cesta 47, Kozina, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 28. 2. 2006
St 202/2005
Os-7210/06
To sodišče je s sklepom St 2002/2005
dne 1. 3. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Mojca d.o.o., Letališka 16,
Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2006
St 298/2004
Os-7211/06
To sodišče je s sklepom St 298/2004 dne
3. 3. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Sinaj Založništvo d.o.o. – v stečaju, Parmova 53, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2006
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St 73/2004
Os-7212/06
To sodišče, Tavčarjeva 9, Ljubljana, razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem postopku nad dolžnikom HPLUS Trgovina in storitve d.o.o.
Ljubljana – v stečaju, za dne 24. 4. 2006
ob 13. uri v razpravni dvorani št. 4/I v prostorih Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi 7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve ogledajo v stečajni pisarni v sobi št. 15
na Miklošičevi 7, Ljubljana, med uradnimi
urami v ponedeljek, sredo in petek od 9.
do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2006
St 90/2005
Os-7213/06
To sodišče je s sklepom St 90/2005
dne 2. 3. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom AMG 2000 Izobraževanje
in storitve d.o.o., Trg Franca Kozarja 7,
Hrastnik – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2006
St 276/2004
Os-7214/06
To sodišče je s sklepom St 276/2004 dne
28. 2. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Tavčar Trade trženje, trgovina
in gostinstvo d.o.o. – v stečaju, Trzinska
9, Loka pri Mengšu, ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2006
St 41/2005
Os-7215/06
To sodišče je s sklepom St 41/2005 dne
2. 3. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Marič Novo s.p., Vodice, Kocljeva 9 – v stečaju, ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2006
St 19/2005
Os-7216/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Posredništvo Komel
Oliver, s.p., Bilje 97, Renče, sklenilo:
Ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka oziroma je neznatne vrednosti, se
stečajni postopek v tej zadevi zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v register samostojnih podjetnikov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve,
Izpostava AJPES Nova Gorica.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
o zaključku stečajnega postopka v register
samostojnih podjetnikov dolžnik preneha
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in se izbrišejo vsi predhodni vpisi pri stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 3. 2006
St 9/2006
Os-7217/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 9/2006, z dne 3. 3. 2006 začelo likvidacijski postopek nad Stanovanjsko zadrugo Božiček z.o.o., Osojnikova 1, Ptuj,
matična številka 5361648, davčna številka
49958631 in postopek z istim dnem zaključilo.
Proti temu sklepu se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se Stanovanjska zadruga Božiček z.o.o., Osojnikova 1, Ptuj izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 3. 2006
St 11/2003
Os-7218/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Inpod invalidsko podjetje d.o.o. – v
stečaju, Otiški vrh 53, Šentjanž pri Dravogradu, opr. št. St 11/2003, se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika Inpod invalidsko podjetje
d.o.o. – v stečaju, Otiški vrh 53, Šentjanž
pri Dravogradu, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 3. 2006
St 99/2004
Os-7234/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 99/2004 sklep z dne 8. 3.
2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Priprava in strežba jedi in pijač, priprava
in dostava hrane, trgovina Aleksander
Fink s.p., Spodnje Preloge 44, Slovenske Konjice – v stečaju (matična številka: 5118259, ID št. za DDV: SI42440599),
se zaključi, v skladu z določili 169. člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Priprava in
strežba jedi in pijač, priprava in dostava
hrane, trgovina Aleksander Fink s.p., Spodnje Preloge 44, Slovenske Konjice – v stečaju (matična številka: 5118259, ID št. za
DDV: SI42440599), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 3. 2006
St 113/2002
Os-7239/06
To sodišče v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom: Kuleto Tatjana s.p.,
International transport Kuleto, Nad Mlinščico 14, Radeče – v stečaju, razpisuje
narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase, ki bo dne
17. maja 2006 ob 8.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča, Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne
mase obsega v skladu z določili 163. člena
ZPPSL naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 831.877,31 SIT.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku
za glavno razdelitev glede na vse priznane
terjatve rednih upnikov znaša 1,00%;
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kar vse je natančno, v skladu z določili 163. člena ZPPSL, razvidno iz osnutka
glavne razdelitve (A43/1-2), ki je sestavni
del tega oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve
– A43/1-2) na oglasni deski in v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča, Prešernova 22,
Celje, med uradnimi urami sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 3. 2006
St 10/2006
Os-7242/06
To sodišče je s sklepom St 10/2006 dne
8. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Kolenc Tjaša s.p. – Dnevni
bar Delfin, Hacquetova 6, Ljubljana, matična številka 1728342000, davčna številka
51089157, številka dejavnosti 55.400.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Majda Šantl, Peričeva 35, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča in vpiše v register samostojnih
podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti 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 5. 6. 2006 ob 10.30 v razpravni
dvorani št. II., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
8. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 3. 2006
St 219/02
Os-7243/06
To sodišče je s sklepom St 219/2002
dne 1. 3. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Lesk d.o.o., Jakčeva 11,
Ljubljana – v stečaju, ker premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2006
St 266/2005
Os-7244/06
To sodišče je s sklepom St 266/2005
dne 8. 3. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Tibora uvoz, izvoz, trgovina d.o.o., Ljubljana, Špruha 13,
Trzin, matična številka: 5548462, vl. št.
11431400.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maksimilijan Gale iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča in vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega

postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 5. 6. 2006 ob 12.10 v razpravni dvorani št. 5 tukajšnjega sodišča v Ljubljani,
Miklošičeva 7, Ljubljana.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
8. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 3. 2006
St 12/2006
Os-7245/06
To sodišče je s sklepom St 12/2006
dne 8. 3. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Euro Kodeks d.o.o. Ljubljana, Lipahova ulica 21, matična številka 5521394, šifra dejavnosti 74120, vl.
št. 10552400.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Staška Mrak Jamnik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča in vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 5. 6. 2006 ob 12. uri v razpravni
dvorani št. 5, tukajšnjega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
8. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 3. 2006
St 134/2003
Os-7246/06
To sodišče je s sklepom St 134/2003
dne 3. 3. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Rejc d.o.o. – v stečaju, Na
livadi 1a, Vrhnika, ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2006
St 184/2005
Os-7247/06
To sodišče je s sklepom St 184/2005
dne 7. 3. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Centrum trgovina in zastopstva d.o.o. – v stečaju, Vošnjakova
9, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.
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Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2006
St 94/2005
Os-7248/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Gastro International d.o.o. – v stečaju, Tomšičeva 2,
Ljubljana za dne 24. 4. 2006 ob 13. uri v
razpravni dvorani št. IV. tukajšnjega sodišča
v Ljubljani, Miklošičeva 7.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 11, med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 3. 2006
St 151/2005
Os-7249/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Mustafa Bajram s.p., Pot na
Orle 8, Ljubljana za dne 3. 4. 2006 ob 12.
uri, v prostorih tukajšnejga sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 7, razpravna dvorana št. II.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču v Ljubljani, Miklošičeva 7, v sobi 10,
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 3. 2006
St 166/2004
Os-7250/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Benten d.o.o. – v
stečaju, Kukmaka 1, Velike Laške, za dne
20. 4. 2006 ob 13.15 v razpravni dvorani
št. 3, Oddelek za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 15/I, med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2006
St 93/2005
Os-7251/06
To sodišče je s sklepom St 93/2005 dne
7. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Klub Avto sport Slovenija, Celovška cesta 50, Ljubljana, matična številka 5837219000, številka dejavnosti 92.623,
davčna številka: 88616410.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Simona Goriup iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča in vpiše v register društev pri Upravni enoti Ljubljana.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 6. 2006 ob 10. uri v razpravni dvorani

št. 2/I, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 3.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2006
St 47/2004
Os-7437/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 47/2004 sklep z dne 8. 3. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
ANZA, Vizualne komunikacije, Trgovina,
storitve, inženiring d.o.o., Podgaj 4/a, Ponikva (matična številka: 5682118, ID št. za
DDV: SI30689040), se zaključi, v skladu z
določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: ANZA, Vizualne
komunikacije, Trgovina, storitve, inženiring
d.o.o., Podgaj 4/a, Ponikva (matična številka: 5682118, ID št. za DDV: SI30689040), iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 3. 2006
St 79/2005
Os-7438/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 79/2005 sklep z dne 9. 3. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Texman proizvodnja tekstilnih izdelkov,
Tomaž Ravnikar s.p., Linhartova ulica 2, Celje – v stečaju (matična številka:
5471447, ID št. za DDV: SI14601605), se
zaključi, v skladu z določili 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Texman proizvodnja tekstilnih izdelkov, Tomaž Ravnikar
s.p., Linhartova ulica 2, Celje – v stečaju
(matična številka: 5471447, ID št. za DDV:
SI14601605), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 3. 2006
St 39/2006
Os-7439/06
To sodišče je s sklepom St 39/2006 dne
9. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom CIC, Center za mednarodno konkurenčnost, Dunajska 101, Ljubljana.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 6. 2006 ob 10.15 v razpravni dvorani
št. V tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 3.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2006
St 8/2005
Os-7441/06
To sodišče je s sklepom št. St 8/2005 z
dne 9. 3. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom INOP – inženiring industrijske opreme, projektiranje in konstruiranje, storitve z avtodvigalom Krško d.o.o.
v stečaju, Cesta krških žrtev 135c.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra pod vl. št.
1/04045/00.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 9. 3. 2006
St 54/2004
Os-7442/06
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se
stečajni postopek nad dolžnikom »Rekreativ« – popravila, Tomaž Gomboši s.p.,
Ledavska ulica 29, Černelavci, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 3. 2006
PPN 27/2006
Os-7456/06
To sodišče je s sklepom z dne 1. 3. 2006
pod opr. št. PPN 27/2006 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Casino
Ljubljana d.d., Miklošičeva 9, Ljubljana, matična št. 5488044, št. reg. vložka
11232600, šifra dejavnosti 92.712, davčna
št. SI90848969.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(1. 3. 2006).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Igor Gorše, odvetnik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
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– Hypo leasing d.o.o., Dunajska 117,
Ljubljana,
– Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58,
Ljubljana,
– USB hotel d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana,
– CA Immobilien Anlagen d.o.o., Leskoškova cesta 2, Ljubljana,
– Andrej Dolenc, Vošnjakova 16, Ljubljana, kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 1. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2006
St 37/2005
Os-7592/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 37/2005 z dne 10. 3. 2006 začelo stečajni
postopek nad družbo Vibrokoper, komerciala in marketing d.o.o., Koper, Vojkovo
nabrežje 38, vpisana v sodnem registru pri
tukajšnjem sodišču, št. vl. 066/10617300,
matična številka 1657828, šifra dejavnosti
52.410.
V stečaju se pri dolžniku uporablja firma:
Vibrokoper, komerciala in marketing d.o.o.
– v stečaju, Koper, Vojkovo nabrežje 38.
Za stečajnega upravitelja se postavi Štefan Veren, Stegne 35, Ljubljana.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih s priloženimi dokazi v dveh izvodih
in predpisano kolkovano, prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica za začetek stečajnega postopka.
Narok za preizkus terjatev bo 31. 5. 2006
ob 8.45 v razpravni dvorani št. 132/1 tukajšnjega sodišča, Ferrarska ulica 9.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 10. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 3. 2006
St 33/2005
Os-7593/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 33/2005 z dne 3. 2. 2006 potrdilo prisilno
poravnavo, sklenjeno na naroku dne 3. 2.
2006 med dolžnikom Jurina, gume za industrijo d.o.o., Kranj, Gubčeva ulica 3,
matična številka 1303465, šifra dejavnosti
51.900, in njegovimi upniki.
Terjatve so bile razvrščene glede na način poplačila na en razred A – obveznosti do
dobaviteljev, kreditorijev in državnih institucij, katerih terjatve se poplača v višini 20%
od ugotovljene terjatve z obrestmi v nominalni višini 2% letno od pričetka postopka
prisilne poravnave do poplačila v roku 1
leta po pravnomočno sklenjeni prisilni poravnavi.
Seznam upnikov z navedbo ugotovljenih
in zmanjšanih zneskov terjatev je sestavni
del sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 8. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 3. 2006
St 103/2005
Os-7594/06
Stečajno upraviteljico Alenko Gril se z
dne 8. 3. 2006 razreši funkcije stečajne
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upraviteljice v stečajni zadevi Lotrix-Selinšek in drugi d.n.o. – v likvidaciji, Koroška
c. 7, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 3. 2006
St 5/2006
Os-7595/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 5/2006
z dne 9. 3. 2006 začelo stečajni postopek
nad podjetjem Procesor, računalniške
storitve d.o.o., Slovenska Bistrica, Kolodvorska 23 in ga takoj zaključilo, ker je
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti, in ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Matična številka dolžnika je 5666317, šifra njegove dejavnosti pa 7240.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 3. 2006
St 42/2005
Os-7596/06
To sodišče je s sklepom z oprav. št.
St 42/2005 z dne 8. 3. 2006 v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Nemec d.o.o.,
Zg. Voličina 63, 2232 Voličina, v stečaju,
razrešilo stečajno upraviteljico Dragico Razboršek iz Maribora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 3. 2006
St 103/2004
Os-7597/06
Stečajno upraviteljico Alenko Gril se z
dne 8. 3. 2006 razreši funkcije stečajne
upraviteljice v stečajni zadevi Finas, trgovina in storitve d.o.o. – v stečaju, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 3. 2006
St 83/2005
Os-7598/06
I. Predlog za prisilno poravnavo nad dolžnikom Storitve Kerhe, transport, trgovina, gradbena mehanizacija Rajko Kerhe
s.p., Ruprova ulica 3, Miklavž in njegovimi
upniki se zavrne in postopek prisilne poravnave ustavi.
II. To sodišče je s sklepom opr. št. St
83/2005 dne 6. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Storitve
Kerhe, transport, trgovina, gradbena mehanizacija Rajko Kerhe s.p., Ruprova ulica 3,
Miklavž – v stečaju.
Šifra dejavnosti: 63.400, matična številka: 5349768.
Odslej se firma glasi: Storitve Kerhe,
transport, trgovina, gradbena mehaniazcija
Rajko Kerhe s.p., Ruprova ulica 3, Miklavž
– v stečaju.
III. Za stečajno upraviteljico je določena
Sonja Krajnčič, Ljubljanska 38, Slovenska
Bistrica.
IV: Za terjatve, ki so bile prijavljene na
oklic za sklenitev prisilne poravnave, se šteje, da so prijavljene tudi v stečajnem postopku.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900

SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun za pravne osebe št.:
01100-1000339014, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.: 01100-1000338529, sklicna številka
odobritve: 11 42196-7110006.
VI. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
12. 6. 2006 ob 10. uri v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 8. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 3. 2006
St 173/2004
Os-7600/06
Stečajno upraviteljico Alenko Gril se z
dne 8. 3. 2006 razreši funkcije stečajne
upraviteljice v stečajni zadevi Orehkomerc
d.o.o. – v stečaju, Planica 24, Fram.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 3. 2006
St 184/2004
Os-7601/06
Stečajno upraviteljico se z dne 8. 3. 2006
razreši funkcije stečajne upraviteljice v stečajni zadevi Market Kaja, Roškar Davorin
s.p. – v stečaju, Kozjak nad Pesnico 7,
Zgornja Kungota.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 3. 2006

Izvršbe
In 05/00157
Os-5738/06
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 2005/00157, ki ga je dne 24. 10. 2005
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah in rubežnega zapisnika izvršitelja Gorana Ivkoviča iz Domžal, opr. št. IZV 2005/03581 z
dne 17. 11. 2005, je bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo in je last dolžnika Dovjak Marjana, t.j. stanovanje št. 49 v
izmeri 26,91 m2, v 8. nadstropju na naslovu Ljubljanska c. 76, Domžale, zarubljena
v korist upnika Gradalis Upravljanje d.o.o.
Trzin, Ljubljanska c. 12f, zaradi izterjave
168.157,50 SIT s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 13. 2. 2006
In 2005/00317
Os-6086/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 14. 1. 2004, opr. št. Ig 2004/00079, je
bil dne 31. 8. 2005 opravljen v korist upnika
Grasto d.o.o., Letališka cesta 33, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 25, na Ljubljanski cesti
93, v IV. nadstropju Lamela 2, objekta SPB
2, v Domžalah, last dolžnika Omtrade, Storitve in trgovina d.o.o.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2006
In 2004/00659
Os-6088/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 14. 1. 2004, opr. št. Ig 2004/00079, je
bil dne 31. 8. 2005 opravljen v korist upnika
Grasto d.o.o., Letališka cesta 33, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 25, na Ljubljanski cesti
93, v IV. nadstropju Lamela 2, objekta SPB
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2, v Domžalah, last dolžnika Omtrade, Storitve in trgovina d.o.o.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2006
In 2006/00078
Os-6699/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega sodišča z dne 15. 12. 2000, opr. št.
In 2000/00457, je bil dne 23. 1. 2001 opravljen v korist upnice Stanovanjske zadruge
Emona z.o.o., Letališka 5, Ljubljana, rubež
stanovanja št. 29, na naslovu Topniška 45,
Ljubljana, nahajajočega se v IV. nadstropju
zgradbe v izmeri 44,20 m2, ki je last dolžnika Škrjanc Jožefa, Topniška 45, Ljubljana.
Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z
dne 27. 1. 2006, opr. št. In 2006/00078, ki
se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni
pod opr. št. In 2000/00457, na predlog iste
upnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2006
In 2003/00087
Os-29878/05
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 2003/00238 z dne 15. 5. 2003 (sedaj
In 2003/00087), Okrajnega sodišča v Mariboru, je bil dne 23. 12. 2003 opravljen
rubež nepremičnine, ki obsega dvoinpolsobno stanovanje št. 31, v izmeri 66,29 m2,
v V. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Prušnikova 14 (ne pa na Prušnikovi
15, kot je bilo pomotoma objavljeno v Ur.
l. RS, št. 59-60 z dne 3. 6. 2004, pod opr.
št. In 03/00087), ki je last dolžnice Milice
Herman, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 67/1993 z dne 28. 12. 1993, v korist
upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ul.
19, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 10. 2005
In 05/00107
Os-6481/06
Izvršitelj Bojan Miletič je dne 22. 12.
2005, s pričetkom ob 12. uri, v zadevi
In 05/00107, zoper dolžnika: Prevolšek
Darko, Industrijska ulica 16, 2342 Ruše,
za upnika Upra – Stan d.o.o., Ulica Ruške
čete 3, 2342 Ruše, v kraju Ruše, Industrijska ulica 16, pri dolžniku, ob prisotnosti Prevolšek Darko – dolžnik in Fleisinger
Blaž – pooblaščenec upnika, opravil rubež
nepremičnine, dvosobnega stanovanja s
kabinetom št. 22, v izmeri 80,73 m2, v četrtem nadstropju večstanovanjske hiše v
Industrijski ulici 16, Ruše. Dolžnik je lastnik
navedene nepremičnine do 1/2.
In 2005/00375
Os-6483/06
V izvršilni zadevi upnika Ivana Balažiča,
Plintovec 10, Zg. Kungota, ki ga zastopa
mag. Matjaž Jugovec iz Maribora, proti dolžnikoma 1. Albertu Orniku, Rogoška cesta
20, Miklavž, začasno Pavičeva ulica 20,
Logatec, 2. Igorju Orniku, Regentova 4,
Maribor, zaradi izterjave 1,650.000 SIT s
pripadki, se na podlagi sklepa o izvršbi
opr. št. In 2005/00375 z dne 14. 6. 2005,
zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer trisobno stanovanje
v I. nadstropju večstanovanjskega objekta
v Zg. Kungoti, Plintovec 10, ki stoji na parc.
št. 01122, k.o. Plintovec, last dolžnika Igorja Ornika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 2. 2006

In 2005/00661
Os-6548/06
Na podlagi sklepa opr. št. In 2005/00661
z dne 16. 9. 2005, Okrajnega sodišča v Mariboru, je bil dne 25. 11. 2005 opravljen rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo in obsega dvosobno stanovanje št.
17, v izmeri 51,91 m2, v III. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Gosposvetska 34, ki je last dolžnika Petra Novaka do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 0297-11/91 z dne 18. 11. 1991, v korist
upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ul.
19, Maribor
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 2. 2006
In 2002/00348
Os-6549/06
Tukajšnje sodišče je s sklepom o izvršbi
opr. št. In 2002/00348 z dne 9. 2. 2006, na
predlog upnice Raiffeisenbank Voitsberg,
dovolilo izvršbo na nepremičnino dolžnikov
Zdenke Juhart in Zlatka Juharta, ki še ni
vpisana v zemljiško knjigo – stanovanja v
izmeri 93,10 m2, v stanovanjskem objektu v
Pesnici 58, Pesnica pri Mariboru, stoječem
na parc. št. 460/4, pripisani k vložni št. 131,
k.o. Ranca, last dolžnikov, vsakega do 1/2
celote. Rubež nepremičnine je bil opravljen
v postopku zavarovanja denarne terjatve na
podlagi sporazuma strank dne 11. 7. 2000.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 2. 2006
In 10/2006
Os-4725/06
Na podlagi sklepa In 10/2006 z dne
16. 1. 2006, ki ga je izdalo Okrajno sodišče
v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 11, v večstanovanjski stavbi Opekarna 37, Trbovlje,
ki pa ni vpisano v zemljiško knjigo, v lasti
dolžnika Sprager Ota, Opekarna 37, Trbovlje – do celote, zarubljeno v korist upnika Spekter d.o.o., Trbovlje, zaradi izterjave
399.832 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 2. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 6145/2004
Os-27107/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici – svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 25. 7. 2005, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Globočnik Sonje,
Ul. bratov Vošnjakov 5, Celje, ki jo zastopa Supra-stan d.o.o., Adamičeva 1, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z
dne 14. 9. 1993, sklenjene med Ljubljansko
banko – Splošno banko Celje d.d., Celje,
kot prodajalko in Globočnik Sonjo, Ul. bratov
Vošnjakov 5, Celje, kot kupcem, za stanovanjsko rabo v izmeri 72,44 m2, na naslovu
Ul. bratov Vošnjakov 5, Celje, št. identifikatorja 92.E, vpisane v podvl. št. 2198/1,
k.o. Sp. Hudinja. Po izjavi predlagateljice je
listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanjski rabi v izmeri 72,44 m2, na naslovu
Ul. bratov Vošnjakov 5, Celje, št. identifikatorja 92.E, vpisane v podvl. št. 2198/1, k.o.
Sp. Hudinja, se zahteva v korist Globočnik
Sonje, Ul. bratov Vošnjakov 5, Celje, do
celote.
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S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 9. 2005
Dn 4931/2005
Os-4506/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 6. 1. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Potrošnik, trgovska družba d.d., Kocenova 2/a, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine – kupoprodajne pogodbe št.
BI 1/99 z dne 22. 6. 1999, za dvoinpolsobno
stanovanje št. 145, v 7. nadstropju stan.
hiše Škapinova 8, Celje, sklenjene med Ireno Bromše, kot prodajalko in Potrošnikom,
trgovsko družbo d.d. Celje, kot kupcem,
za dvoinpolsobno stanovanje št. 145, v 7.
nadstropju stan. hiše Škapinova 8, Celje,
št. zač. ident. 1109.E, vpisanem pri vl. št.
2466/110, k.o. Ostrožno.
Po izjavi predlagatelja je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na dvoinpolsobnem stanovanju št. 145, v 7. nadstropju
stan. hiše Škapinova 8, Celje, št. zač. ident.
1109.E, vpisanem v vl. št. 2466/110, k.o.
Ostrožno, se zahteva v korist Potrošnik, trgovska družba d.d., Kocenova 2/a, Celje,
do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 9. 2. 2006
Dn 4648/2005
Os-4507/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 6. 1. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Vodeb Maksa,
Kraigherjeva 11, Celje, zastopanega po
odv. Ivanu Levcu iz Celja, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe z dne 11. 11. 1991,
sklenjene med prodajalcem Aero p.o. Celje
in kupcem Vodeb Maksom, aneksa h kupni
pogodbi z dne 16. 1. 1992, sklenjenega
med Cetis, grafično podjetje p.o. Celje, kot
prodajalcem in Vodeb Maksom, kot kupcem, in sicer za dvosobno stanovanje št.
21, v Celju, Kraigherjeva 11, v izmeri 48 m2,
s kletjo, vpisanem pri vl. št. E2, k.o. Sp.
Hudinja.
Po izjavi predlagatelja, je navedena listina izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Vodeb Maksa, Kraigherjeva 11,
Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebi-
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ni listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 2. 2006
Dn 2427/2005
Os-4508/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 9. 1. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Bertossi Janka,
Miklošičeva ul. 1, Celje, zastopanega po
Otium d.o.o., Ljubljana, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 13. 5. 1996,
sklenjene med prodajalkama Bredo Friedo Wild in Stanislavo Mogel ter kupcem
Jankom Bertossijem, in sicer za enosobno
stanovanje št. 24 v 8. nadstropju, s kletjo, v
Celju, Miklošičeva 1, nepremičnina št. 1036.
E, vpisana pri vl. št. 2303/37, k.o. Celje.
Po izjavi predlagatelja je navedena listina izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Bertossi Janka, Miklošičeva 1, Celje,
do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 2. 2006
Dn 6424/2004
Os-4509/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
28. 9. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Doberšek Sanje, Tkalska ulica
3a, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe za enosobno stanovanje št. 11, v
IV. nadstropju stanovanjske stavbe, Celje,
Tkalska 3a, v izmeri 33,36 m2, s shrambo v
izmeri 1,96 m2, balkonom v izmeri 2,32 m2
in kletjo v izmeri 3,52 m2, vpisano pri vl. št.
2279/28, k.o. Celje, sklenjene med Občino Celje, kot prodajalcem in Stanovanjskim
skladom RS Ljubljana, kot kupcem.
Po izjavi predlagateljice je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na enosobnem stanovanju št. 11, v IV. nadstropju stanovanjske stavbe, Celje, Tkalska 3a, v izmeri 33,36 m2, s shrambo v izmeri 1,96 m2,
balkonom v izmeri 2,32 m2 in kletjo v izmeri
3,52 m2, vpisano pri vl. št. 2279/28, k.o. Celje, se zahteva v korist Doberšek Sonje,
Tkalska 3a, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 2. 2006
Dn 5930/2004
Os-4510/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s skle-
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pom z dne 4. 1. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Eurocomp d.o.o.,
Mariborska 91, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 8. 1988,
za dvosobno stanovanje št. 49/I v izmeri
57,30 m2, v stanovanjskem objektu Stanetova 36, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Celje, zastopano po Ivanu Pfeiferju, kot prodajalcem in
Ljubljansko banko, Splošno banko Celje, kot
kupcem, za dvosobno stanovanje št. 49/1 v
izmeri 57,30 m2, v stanovanjskem objektu
Stanetova 36, vpisanem pri vl. št. 2299/50,
k.o. Celje.
Po izjavi predlagatelja je listina izgub
ljena.
Vknjižba lastninske pravice na dvosobnem stanovanju št. 49/1 v izmeri 57,30 m2,
v stanovanjskem objektu Stanetova 36, pri
vl. št. 2299/50, k.o. Celje, se zahteva v korist Eurocomp d.o.o., Mariborska 91, Celje,
do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 9. 2. 2006
Dn 2269/2004
Os-4512/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 3. 1. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Kidrič Frančiške,
Ulica bratov Mravljakov 9/b, Celje, uvedlo
postopek zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine – kupoprodajne pogodbe z
dne 18. 11. 1991 in aneksa h kupoprodajni
pogodbi z ne 18. 11. 1991, z dne 9. 1. 1992,
za dvosobno stanovanje v pritličju stanovanjske hiše v Celju, Ul. bratov Mravljakov
9, v izmeri 49,42 m2, sklenjene med Metka,
tkanine in konfekcija Celje, kot prodajalko
in Frančiško Kidrič, kot kupcem, za dvosobno stanovanje v pritličju stanovanjske hiše
v Celju, Ul. bratov Mravljakov 9, v izmeri
49,42 m2, vpisanem pri vl. št. 778, k.o. Sp.
Hudinja.
Po izjavi predlagateljice je listina izgubljena oziroma uničena.
Vknjižba lastninske pravice na dvosobnem stanovanju v pritličju stanovanjske hiše
v Celju, Ul. bratov Mravljakov 9, v izmeri
49,42 m2, vpisanem pri vl. št. 778, k.o. Sp.
Hudinja, se zahteva v korist Kidrič Frančiške, Ul. bratov Mravljakov 9/b, Celje, do
celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 9. 2. 2006
Dn 5036/2005
Os-2755/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Draga Jakomi-

na, Boškarji 8, Pobegi, ki ga zastopa odv.
Franc Mesar iz Kopra, zaradi predloga za
dopolnitev zemljiške knjige odločilo:
sklep opr. št. Dn št. 5036/2005 z dne
25. 11. 2005:
– se v glavi sklepa ter v I. odstavku izreka sklepa popravi tako, da se ime Darko,
nadomesti s pravilnim imenom Drago,
– se v I. in II. odstavku izreka sklepa
popravi tako, da se številka 107 nadomesti
z 264.
V ostalem ostane sklep nespremenjen.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 1. 2006
Dn 2226/2005
Os-5753/06
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 2226/2005, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 22. 2. 2006
objavlja naslednji oklic, ki se nanaša na stanovanje št. 1 v pritličju, na Kolodvorski 1a,
Postojna, v izmeri 55,62 m2, stoječe na parc.
št. 665 in vložni št. 565, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.
01-159-92, sklenjene med prodajalko Slovensko Akademijo znanosti in umetnosti,
Ljubljana in kupcem Slabe Tadejem, Kolodvorska 1a, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Čandek Davorina, 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 pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 22. 2. 2006
Dn 2526/2004
Os-5754/06
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 22. 2. 2006
objavlja naslednji oklic, ki se nanaša na stanovanje št. 2 v pritličju, na Jenkovi 20, Postojna, v izmeri 68,72 m2, stoječe na parc.
št. 943 in vložni št. 1897, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. 026/234-2/91, sklenjene med prodajalko
Občino Postojna in kupcem Januš Marjanom, Jenkova 20, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Januš Marjana, 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 pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 22. 2. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 133/2005
Os-4680/06
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici – svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Ivana Cigiča, Griblje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
68, Gradac, ki ga zastopa pooblaščenec Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, proti toženim
strankam neznanim in neznano kje živečim
dedičem po pokojnem Urh Petru, Griblje 51,
Gradac, zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve z.k. listine, pcto 100.000
SIT, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, dne 16. 1. 2006 postavlja začasnega zastopnika neznanim in neznano kje
živečim dedičem po pokojnem Urh Petru,
Griblje 51, Gradac.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Dušan Bricelj iz Črnomlja, Kolodvorska cesta 26.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane in neznano kje
živeče dediče po neznano kdaj in kje umrlem Urh Petru, Griblje 51, Gradac, vse do
takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 1. 2006
I 2002/01549
Os-4736/06
Okrajno sodišče v Domžalah je po okrajni sodnici Kristini Petrič, v izvršilni zadevi
upnice Banke Domžale d.d., bančna skupina NLB, Ljubljanska 62, 1230 Domžale,
proti dolžniku Hribar Bojanu, neznanega
prebivališča, zaradi izterjave 33.179 SIT s
pp dne 24. 1. 2006 sklenilo:
dolžniku Hribar Bojanu, neznanega prebivališča, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Primož Kovač, Ljubljanska 80, Domžale.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik dotlej, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 24. 1. 2006
P 221/2001
Os-3275/06
Okrajno sodišče v Kopru je v pravdni
zadevi tožeče stranke Slovenskega zavarovalnega združenja, g.i.z., Železna cesta
14, Ljubljana, zoper toženo stranko: 1. Halilovič Seada, Ulica Generala Levičnika 26,
Koper, ki ga zastopa odv. Franc Mesar iz
Kopra, 2. Mileno Pric, biva na neznanem
naslovu, zaradi plačila 368.226,16 SIT s pp,
s sklepom P 221/2001 z dne 12. 1. 2006,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena zakona o pravdnem postopku toženi
stranki Mileni Pric določilo začasnega zastopnika, to je odv. Roka Muniha iz Kopra,
Župančičeva 16.
Začasni zastopnik ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika,
in sicer od dne postavitve, pa dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil stranki skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 2. 2006
P 2813/2005
Os-1991/06
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke mld. Suzane Hotujec,
ki jo zastopa zakonita zastopnica mati Silvana Grgurić, obe Cankarjeva 15, Kočevje,
proti toženi stranki Zdravku Hotujcu, dejan-

ski naslov neznan, zaradi plačila preživnine,
dne 23. 1. 2006 sklenilo:
za začasno zastopnico toženi stranki se
imenuje odvetnico Tatjano Pečar, Tavčarjeva 4, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2006

Oklici dedičem
D 32/2005
Os-27007/05
Dne 21. 11. 2004 je umrl Baumkirher
Vinko, roj. 5. 4. 1958, stanujoč Grosuplje,
Perovo 23, po katerem bi prišla v poštev tudi
zap. izvenzakonska hči neznanega priimka,
neznanega imena in neznanega naslova,
ki naj bi živela nekje v Ljubljani in je stara
28 let.
Sodišče poziva zakonito dedinjo, da se v
roku enega leta od te objave prijavi sodišču
kot dedinja. Po preteku tega roka bo sodišče
zaključilo zapuščinsko obravnavo na podlagi razpoložljivih podatkov.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 23. 8. 2005
D 225/2005
Os-6700/06
Pri Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu
je v teku zapuščinski postopek po pokojni
Idi Tarkuš, roj. 19. 8. 1932, nazadnje stanujoči Vas 57, Radlje ob Dravi, ki je umrla dne
2. 3. 2005.
Zapustnica ni napravila oporoke, zato
pridejo kot zakoniti dediči v poštev dediči II.
dednega reda, zap. mož ter zap. bratje in
sestre ter njihovi potomci. Sodišču niso znani, kdo so v poštev prihajajoči zakoniti dediči
po bratu zapustnice Jožetu Altenbaherju, niti
niso znani njihovi naslovi.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju poziva vse dediče po pokojnem
zap. bratu Jožetu Altenbaherju, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona, da se priglasijo sodišču ali skrbniku
za poseben primer, Centru za socialno delo
Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, Radlje ob
Dravi, po enem letu od oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 2. 3. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 407/2006
Rg-5283/06
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Peter, storitve in trgovina d.o.o.
Velenje, Šaleška 16, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne
16. 2. 2006.
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Premoženje družbe ostane družbenikom Kavšek Petru, Kavšek Zdenki in Kavšek Adamu, vsi Koroška 28, Velenje, ki
prevzamejo obveznost plačila morebitnih
obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 2. 2006
Srg 1999/2005
Rg-4923/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Spark – storitve in trgovina,
Jodić in Kodela, d.n.o., Gortanov trg 14a,
6000 Koper, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/2631/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z
dne 20. 12. 2005.
Družbenika Jodić Miroslav iz Srbije in
Črne Gore, Alesinačkih Rudara 37, Beograd in Kodela Aleksandar iz Kopra, Kettejeva ulica 14, izjavljata, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba nima
zaposlenih delavcev in da prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenike sorazmerno z deležem v družbi.
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 37/2006
Rg-6089/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Arsis, izobraževalni center
d.o.o., s sedežem Škocjanska pot 26, Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/01293/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenice z dne 9. 1.
2006.
Družbenica Peroša Božidara iz Kopra,
Škocjanska pot 26, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena
vsa razmerja z delavci in da prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe, ki bi jih upniki prijavili v roku
1 leta po objavi izbrisa družbe iz sodnega
registra.
Celotno premoženje družbe, ki bo preostalo po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku, ostane družbenici.
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 27. 2. 2006
Srg 253/2006
Rg-6558/06
Družba Ivana, trgovina in zastopanje,
Srednje Bitnje, d.o.o., s sedežem Žabnica, Srednje Bitnje 56, vpisana na reg. vl.
št. 1/03434/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
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Bedei Olga, Srednje Bitnje 56, Žabnica in
Vidmar (Franc) Drago, Srednje Bitnje 56,
Žabnica.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 2. 2006
Srg 104/2006
Rg-7220/06
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
predlagateljev - družbenikov: Arh Slavica,
Boršt 2, Cerklje ob Krki, Fuks Edi, Belokriška cesta 60, Portorož in Fuks Nataša,
Belokriška cesta 60, Portorož, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Anja, podjetje za proizvodnjo
in trgovino d.o.o., Cerklje ob Krki, Boršt
2, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev z dne 28. 2. 2006.
Ustanovitelji in edini družbeniki izjavljajo, da so poplačane vse obveznosti družbe
Anja, podjetje za proizvodnjo in trgovino
d.o.o., Cerklje ob Krki, da so urejena vsa
razmerja z delavci in da ustanovitelji Arh
Slavica, Fuks Edi in Fuks Nataša, prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe. Za te obveznosti
družbeniki odgovarjajo s svojim premoženjem.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se morebitni ustanovitveni kapital
prenese v celoti na ustanovitelje Arh Slavico, Fuks Edija in Fuks Natašo.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 7. 3. 2006
Srg 00299/2006
Rg-1952/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Loren Gas, popolna tehnika d.o.o., Verovškova ulica 70,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba Loren Gas, popolna tehnika
d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/32366/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
30. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Loren Line, popolna toplotna tehnika, d.o.o., Štajerska cesta 66, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Srg 01170/2006
Rg-5759/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagateljice za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Dira-T, trgovsko podjetje, d.o.o., Medvode, Trilerjeva
ulica 8, objavlja sklep:
Dira-T, trgovsko podjetje, d.o.o., Medvode, Trilerjeva ulica 8, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
31. 1. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Katja Tičar, Medvode,
Trilerjeva ulica 8, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2006
Srg 00817/2006
Rg-5761/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Boni-Kart,
bonitetni sistemi d.o.o., Ljubljana, Stegne 3,
ki jo zastopa odvetnica Simona Štrajhar iz
Ljubljane, objavlja sklep:
Boni-Kart, bonitetni sistemi d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 3, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
18. 1. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Lipovšek Sebastijan, Trnjava 18, Lukovica, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2006
Srg 14844/2005
Rg-5764/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Sopic, inženiring,
finančne storitve in gradbeništvo, d.o.o., objavlja sklep:
Sopic, inženiring, finančne storitve in
gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana, Železna
cesta 8a, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 13. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Coursat Bernard, Šturmova
ulica 26, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2006
Srg 14679/2005
Rg-5766/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagateljev za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Kralj & Co.
Computers, podjetje za računalniški inženiring, trgovino in zastopstvo d.n.o., Pečinska
ul. 14, Ljubljana, objavlja sklep:
Kralj & Co. Computers, podjetje za računalniški inženiring, trgovino in zastopstvo d.n.o., Pečinska ul. 14, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Kralj Anton in Kralj Alenka, oba stanujoča Ljubljana, Pečinska ulica
14, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2006
Srg 02415/2006
Rg-6642/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagateljev za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Birooprema
Vovk, podjetje za uvoz in izvoz, trgovino,
zastopanje, posredovanje in kooperacije
d.o.o., Ljubljana, Stegne 21/C, ki jo zastopa
odvetnik Vasja Kajfež iz Ljubljane, objavlja
sklep:
Birooprema Vovk, podjetje za uvoz in
izvoz, trgovino, zastopanje, posredovanje in kooperacije d.o.o., Ljubljana, Stegne 21/C, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 15. 2. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Huber Ana, Ljubljana,
Grablovičeva ulica 38 in Vovk Roman, Ljubljana, Štefanova ulica 5, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba družbenika do 1/2.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Srg 01650/2006
Rg-6643/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Strmole, Proizvodno-trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Jerajeva 4, ki jo zastopa odvetnik Marjan Šnajder iz Ljubljane, objavlja
sklep:
Strmole, Proizvodno-trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana, Jerajeva 4, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 4. 1. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Strmole Rajmund, Ljubljana, Jerajeva 4, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2006
Srg 00403/2006
Rg-6645/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagateljev za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Tatekstil,
podjetje za prodajo in izdelavo tekstilnih
polizdelkov, izdelkov in tekstilne galanterije,
d.o.o., Ljubljana, Pleteršnikova 25, objavlja
sklep:
Tatekstil, podjetje za prodajo in izdelavo tekstilnih polizdelkov, izdelkov in
tekstilne galanterije, d.o.o., Ljubljana,
Pleteršnikova 25, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 4. 1.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Nika Tavčar, Miha Tavčar
in Gregor Sašo Tavčar, vsi stanujoči Ljubljana, Pleteršnikova ulica 25, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike, in sicer Nika Tavčarja do
4/6, Miha Tavčarja do 1/6 in Gregorja Saša
Tavčarja do 1/6.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2006
Srg 00475/2006
Rg-6701/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe IFT,
Podjetje za proizvodnjo, svetovanje in trgovino, d.o.o., Boletova 25, Ljubljana, objavlja sklep:
družba IFT, Podjetje za proizvodnjo,
svetovanje in trgovino, d.o.o., Boletova

25, Ljubljana, reg. št. vl. 1/19089/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 5. 1. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Burnfield Holdings LTD.,
Chrysanthou Mylona 3, Limassol, Ciper, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2006
Srg 00476/2006
Rg-6702/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Bovia,
Podjetje za proizvodnjo, svetovanje in trgovino, d.o.o., Brejčeva 32, Domžale, objavlja sklep:
družba Bovia, Podjetje za proizvodnjo,
svetovanje in trgovino, d.o.o., Brejčeva
32, Domžale, reg. št. vl. 1/19213/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družabnika z dne 5. 1. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Congotious Investments
LTD., Chrysanthou Mylona 3, Limassol, Ciper, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2006
Srg 02585/2006
Rg-6854/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagateljice
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Orgos
d.o.o., organizacijsko-gospodarsko svetovanje in izobraževanje, Ljubljana, Cesta dveh
cesarjev 403, Ljubljana, ki jo zastopa notarka Dušica Berden iz Ljubljane, Trg OF 13,
objavlja sklep:
družba Orgos d.o.o., organizacijskogospodarsko svetovanje in izobraževanje, Ljubljana, Cesta dveh cesarejv 403,
reg. št. vl. 1/21937/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
21. 2. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Železnikar Veronika Jožefa, Ul. Viktorja Koleše 18, Ivančna Gorica,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
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Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2006
Srg 1493/2005
Rg-7223/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagateljev za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Ringaraja
d.n.o. Knezov štradon 65, Ljubljana, objavlja
sklep:
Ringaraja d.n.o. Knezov štradon 65,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 22. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Milink Jožefa, Valvazorjev dvor 6, Grosuplje in Vizjak Matjaž, Gubčeva 10, Logatec, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2005
Srg 1368/2006
Rg-7226/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagateljice za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Savales
d.o.o. Spodnji Log 47, Sava pri Litiji, objavlja sklep:
Savales d.o.o. Spodnji Log 47, Sava
pri Litiji, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 3. 2. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Povše Ana, Spodnji
Log 47, Sava pri Litiji, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2005
Srg 14/2006
Rg-7229/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Krog International, d.o.o. Maurerjeva ulica 6, Ljubljana,
objavlja sklep:
Krog International, d.o.o. Maurerjeva
ulica 6, Ljubljana, preneha po skrajšanem
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postopku po sklepu skupščine z dne 1. 1.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je AB sistemi d.o.o. Kajuhova 2, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2005
Srg 492/2006
Rg-6559/06
Družba Dialog, družba za svetovanje in izobraževanje d.o.o., Terčeva ulica 39, Ribniško selo, Maribor, reg. št. vl.
1/7720/00, katere ustanovitelj je Slavko
Cvetek, Terčeva ulica 39, Ribniško selo, Maribor, po sklepu ustanovitelja z dne 16. 1.
2006, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Slavko
Cvetek.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-

Preklici
Štampiljke preklicujejo
Zorč Zvonko, Kranjska cesta 2,
Radovljica, štampiljko okrogle oblike
z napisom Zvonko Zorč »Radovljica«.
gnk-217186

Potne listine preklicujejo
Anžur Černič Andreja, Žolgarjeva ulica
28, Ljubljana, potni list, št. P00741123.
gnp-217156
Baltić Admir, Polje, Cesta VI/20, Ljubljana,
potni list, št. P00383299. gnm-217334
Černič Kristjan, Žolgarjeva ulica 28,
Ljubljana, potni list, št. P00693946.
gnm-217159
Černič Tea, Žolgarjeva ulica 28, Ljubljana,
potni list, št. P00693945. gnn-217158
Djurkić Aleksandar, Cesta v Gorice
149, Ljubljana, potni list, št. P00893564.
gnj-217087
Glivar Matej, Taleška ulica 9, Bled, potni
list, št. P00431101. gng-217340
Hercig Nataša, Prekmurska ulica
44, Maribor, potni list, št. P00133718.
gne-217117
Hižar Niko, Uriskova ulica 22, Velenje,
potni list, št. P00750103. gnk-217311
Horak Olga, Preloge pri Šmarju 16/b,
Šmarje pri Jelšah, potni list, št. P00205546.
gnh-217264

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2006
Srg 228/2006
Rg-7221/06
Družba Oblakom, trgovina, zastopanje, izvoz-uvoz Idrija d.o.o., s sedežem
5280 Idrija, Mrakova 55, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, s številko registrskega vložka 1/1914/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
družbe z dne 3. 3. 2006.
Ustanovitelj in edini družbenik je Simeon Oblak, Mrakova 55, Idrija, ki prevzema
obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v roku 15 dni od
dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 3. 2006

Horvat Franc, Gančani 140, Beltinci,
potni list, št. P00323598. gne-217292
Jakončič Aljoša, Kozana 5, Dobrovo
v Brdih, potni list, št. P00694284.
gno-217257
Klis Toni, Prešernova ulica 2, Maribor,
potni list, št. P00761662. gng-217115
Krebs Veronika, Leše 81, Ravne na
Koroškem, potni list, št. P01003089.
gnl-217160
Lemut Maša, Kupšinci 4/a, Murska
Sobota, potni list, št. P00178742.
gnl-216985
Lisjak Štefka, Bizoviška cesta 41,
Ljubljana, potni list, št. P00071908.
gnp-217231
Lorenčič Robert, Bunčani 22/e, Ljutomer,
potni list, št. P00290122. gnz-217146
Marijan Zoran, Čopova ulica 25, Celje,
potni list, št. P00304184. gns-217103
Mikuš Kos Anica, Bratovševa ploščad
17, Ljubljana, potni list, št. P00062672.
gny-217047
Pihner Lara, Raskovec 12, Vrhnika, potni
list, št. P00567330. gnd-217318
Pihner Uroš, Raskovec 12, Vrhnika, potni
list, št. P00310481. gne-217317
Pihner Viljem, Raskovec 12, Vrhnika,
potni list, št. P00948550. gnf-217316
Planinc Nataša, Cankarjeva ulica 19,
Kranj, potni list, št. P00524368. gnj-217137
Plesničar Slavko, Trubarjeva ulica 18,
Nova Gorica, potni list, št. P000737490.
gnd-217293
Plesničar Slavko, Trubarjeva ulica 18,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 000190802. gnc-217294
Porenta Robert, Cankarjeva ulica
19, Kranj, potni list, št. P00040473.
gnk-217136

Rebernak Ines, Veluščkova ulica
1a, Maribor, potni list, št. P00117057.
gnf-217116
Šketa Kristina, Črmošnjice 2c, Semič,
potni list, št. P001050671. gnm-217059
Šupek Vlasta, Cesta II. grupe odredov
17, Celje, potni list, št. P00398341.
gnr-217104
Švikart Uroš, Mittenwalderstr. 29, 82487
Garmisch Partenkirchen, potni list, št.
P00092314. gnr-216979
Turk Valter, Klanec pri Kozini 21a, Kozina,
potni list, št. P00383068. gnt-217302

Osebne izkaznice preklicujejo
Arh Helena, Kajuhovo naselje 34,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001254361.
gnl-217260
Arnčnik Marija, Loče 1, Šmartno v Rožni
dolini, osebno izkaznico, št. 001717803.
gnv-217100
Arsekić Mirjana, Cesta Borisa Kraigherja
1, Velenje, osebno izkaznico, št. 001949503.
gnw-217199
Balažič Jernej, Rožnodolska ulica 34,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001735548.
gnb-217120
Baus Hugo, Prisojna ulica 4B, Litija,
osebno
izkaznico,
št.
000800025.
gng-217315
Bence Ladislav, Genterovci, Piroškep 1,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001426979. gns-217153
Berce Marija, Povšetova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000692285.
gns-217278
Bertok Vesna, Cesta borcev 17, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001646089. gny-217122
Bešir Žan, Cesta IV Prekomorske
2, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
000803406. gnz-217196
Bezgovšek Rozalija, Lahomšek 3,
Laško, osebno izkaznico, št. 000719544.
gnt-217127
Bogomolec Robert, Istrska cesta 69a,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000033620. gnu-217126
Borštnar Benjamin, Legenska cesta
68, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001216642. gnp-217306
Bratuž Robert, Cvetlična ulica 16,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
000662465. gnm-217109
Bregar Jože, Ljubljanska cesta 118,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000970290.
gnv-217325
Brezic Leon, Prešernova ulica 10,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000436129.
gnk-217011
Davinić Nenad, Gorenje Blato 46,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 000812581.
gny-217247
De Monte Mugerle Renaldo, Zgornji
Porčič 79, Lenart v Slov.goricah, osebno
izkaznico, št. 001743839. gnz-217046
Džudović Milorad, Ulica Slavka Gruma
54, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001315153. gnh-217039
Emini Irfet, Masarykova 24, Maribor,
osebno izkaznico, št. AH 27127 – za tujca.
gny-216972
Fabjan Gašper, Sajovčevo naselje 29,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 000702987.
gno-217132
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Fištrek Franki Robert, Prapreče 1,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001657019.
gnq-217055
Flerin Vladimir, Ulica Matije Tomca 3,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000510732.
gns-217328
Fuks Ivan, Prvomajska ulica 7a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000546487.
gni-217113
Furek Marija, Hrastje 20B, Limbuš,
osebno
izkaznico,
št.
001247080.
gnc-217119
Furlan Branimir Alojzij, Vojkova cesta 52,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000754829.
gnh-217164
Gajšek Marija Cvetka, Pod Resevno 12,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001495427.
gnd-217168
Gerlica Jože, Vrhovci, cesta XIX/3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000725314.
gnu-217276
Gerželj Heda, Pivška ulica 1, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000818128.
gni-217063
Gobec Anže, Savinjska ulica 3,
Celje, osebno izkaznico, št. 000854611.
gnp-217106
Godec Leo, Wattova ulica 3, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001932983.
gnd-217118
Gogala Maruša, Osenjakova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001243616.
gne-217167
Golavšek Marija, Ulica Vide Janežičeva 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001122531.
gnk-217236
Grajzar Marija, Ravenska pot 77,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 000606164.
gnl-217235
Gregorc Katarina, Pirnatova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001528815.
gni-217238
Grilj Dragica, Cesta na Grmače 11,
Moravče, osebno izkaznico, št. 999976226.
gnn-217283
Gvardiančič Jožica, Glinškova pločad 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000362459.
gnh-217239
Herman Neva, Tomšičeva ulica 36,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001716961. gnm-217034
Hren Eva, Notranjska cesta 53,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001185487.
gnq-217130
Hrenovec Milan, Zabiče 61, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000938103.
gnh-217314
Jelen Andrejka, Pot v Hrastovec 11a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000163422.
gnu-217226
Jemec Gregor, Vir, Aljaževa ulica 16,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001423866.
gnz-217271
Juvan Marko, Tabor 3/a, Domžale, osebno
izkaznico, št. 000205133. gnb-217270
Kegel Jakob, Miklošičeva ulica 1/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000236926.
gnk-217286
Kegel Jakob, Miklošičeva ulica 1/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000236926.
gnj-217287
Kekec Miha, Bukovci 69, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001198583. gnz-216996
Klarič Matej, Smrtnikova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001561091.
gnx-217248
Knuplež Janez, Malna 56, Jurovski
Dol, osebno izkaznico, št. 001740936.
gng-217040

Kocijančič Andreja, Podrožniška pot 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000934323.
gng-217165
Kodrič Natalija, Cesta IV Prekomorske
2, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
001939736. gny-217197
Kolar Olga, Polzela 23, Polzela, osebno
izkaznico, št. 000302137. gnp-217031
Kolar Polona, Spodnje Polskava 253,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
001521784. gnc-217044
Koprivnikar Polona, Trdinova ulica
2/a, Dob, osebno izkaznico, št. 001128176.
gny-217272
Kordaš Silva, Staničeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000859360.
gnb-217245
Korotaj Marta, Groharjeva cesta 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001194424.
gni-217163
Korotaj Tilen, Groharjeva cesta 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001194402.
gnj-217162
Kos Tilen, Ulica bratov Učakar 56,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001620324.
gnf-217241
Košir Veronika, Beblerjev trg 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000091307.
gnq-217155
Kovačić Vlado, Viška cesta 53,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001840494.
gnq-217234
Kramar Marija, Nasipna ulica 74a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000634328.
gnj-217112
Kranjec Polona, Sketova 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001306462.
gnj-217337
Krejan
Frančišek,
Stolovnik
66,
Brestanica,
osebno
izkaznico,
št.
001956438. gnc-217319
Kreuzer Branko, Ulica Rudija Papeža
30, Kranj, osebno izkaznico, št. 001277410.
gnl-217135
Krivec Bogdan, Lokve 26, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000839831.
gnr-217254
Križnar Kristina, Jarška cesta 47,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001306659.
gny-217322
Križnar Vida, Prešernova ulica 2,
Dob, osebno izkaznico, št. 001868274.
gnw-217274
Kutin Katarina, Gregorčičeva ulica
13/a, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001005172. gnp-217256
Lang Marjan, Puževci 24/a, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001559290.
gnw-217149
Lisjak Štefka, Bizoviška cesta 41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001061972.
gnq-217230
Majcen Jasmina, Vrtojba, Pod Lazami
19, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001930725. gnq-217255
Majcen Marijan, Spodnje Gameljne 85,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
000801603. gnw-217249
Mandić Milan, Volaričeva ulica 26,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001108015.
gny-217097
Marijan Zoran, Čopova ulica 25,
Celje, osebno izkaznico, št. 000077903.
gnt-217102
Matić Boris, Ulica Minke Bobnar 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000940701.
gnj-217237
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Maver Boštjan, Dolenjska cesta 328,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001876803.
gnd-217243
Meglič Marko, Bezovica 6, Vojnik, osebno
izkaznico, št. 001609031. gnw-217099
Mesarič Aleksander, Petrovče 236,
Petrovče, osebno izkaznico, št. 000425616.
gno-217032
Mihelič Simon, Pot na Brido 6E,
Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
001314853. gnv-217125
Nograšek Jožica, Gorenje Brezovo 5,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001524382.
gnr-217329
Ovsenek Barbara, Štrukljeva ulica 13,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001177850.
gnr-217154
Pakrac Katarina, Trinkova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001759190.
gnc-217244
Pečenko Danilo, Brje 32, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001806474.
gnx-217198
Pengal Bine, Staretova ulica 1,
Dob, osebno izkaznico, št. 000398976.
gnx-217273
Petrović Denis, Jamova cesta 50,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000017156.
gnf-217166
Pisanec Ana, Ulica Savinjske čete 6,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000135294.
gnc-217144
Plaznik Uroš, Košeninova ulica 6,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001435222.
gnp-217110
Podboršek
Antonija
Magdalena,
Posavskega ulica 28, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001762240. gng-217240
Podlipnik Andrej, Ribčev Laz 73a,
Bohinjsko Jezero, osebno izkaznico, št.
000748879. gnv-217150
Poljanšek Alenka, Dobovičnikova ulica 8,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001027213.
gnc-216994
Posel Etelka, Gubčeva ulica 2,
Krško, osebno izkaznico, št. 001624100.
gnb-217320
Povšič Marjeta, Ulica Lojzeta Hrovata
10, Kranj, osebno izkaznico, št. 000008554.
gnm-217134
Prejac Bojan, Kozlovičeva ulica 3,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001170355. gnw-217124
Prelesnik
Gabrijela,
Planina
22,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000046860.
gnn-217133
Pretnar Janez, Gorenjska cesta 37,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000455506.
gnu-217151
Primožič Matjaž, Mala vas 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001224880.
gnt-217277
Puhar Žiga, Štrukljeva ulica 21,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001635547.
gnx-217148
Radić Gordana, Ulica Matije Tomca 4,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001926343.
gnm-217284
Rahne Ana, Glinškova ploščad 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001730047.
gnv-217225
Renko Kristina, Bazoviška ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000799673.
gnk-217111
Resman Ivan Božidar, Goliev trg 10,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 000751336.
gnd-217143
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Ribič Jasmina, Tuškova ulica 17,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001698068.
gnh-217114
Rifelj Vesna, Ždinja vas 49, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000905255.
gnm-217309
Rihter Irena, Ulica pod gozdom 13,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000118238.
gnt-217327
Robežnik Miha, Vojkova cesta 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001206569.
gno-217232
Ržen Gregor, Anžurjeva 4b, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000575276.
gnl-217335
Senčur Zmago, Cesta talcev 5/b,
Logatec, osebno izkaznico, št. 000981127.
gnp-217131
Siard Davorina, Prvomajski trg 4, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 000111027.
gnb-217145
Smej Janez, Ravenska ulica 26,
Odranci, osebno izkaznico, št. 000195502.
gnq-217030
Sojar Voglar Črt, Vošnjakova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000144250.
gnv-217250
Stopar Tibor, Tkalska ulica 3, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001855202.
gnq-217105
Strajnar Lea, Tlake 14, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 001870270. gnu-217326
Strajnar Neja, Tlake 14, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001651232.
gnw-217324
Struna Marko, Bojanji Vrh 15, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001405633.
gnx-217323
Šabani Marija, Zaloška cesta 26a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000397586.
gnn-217108
Šajher Miran, Prežihova ulica 8,
Mežica, osebno izkaznico, št. 000881280.
gni-217188
Širec Igor, Turnše 41, Domžale, osebno
izkaznico, št. 000469437. gni-217288
Šmid Blaž, Ljubljanska cesta 93,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000925394.
gnl-217285
Špur Franc, Ob Ljubljanici 22, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000816305.
gnz-217321
Šterman Anton, Lastomerci 24, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001329749.
gnl-217310
Štrajhar Berta, Jevšnikova ulica 23,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 000631573.
gnd-216993
Šumer Silva, Prežihova ulica 12,
Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št.
001332472. gno-217157
Šveigl Marica, Šalka vas 103, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
001466365.
gns-217128
Tomšič Sebastjan, Hrenovice 46,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000947981.
gnj-217012
Tozon Franc, Famlje 4, Vremski
Britof, osebno izkaznico, št. 001069256.
gnr-217304
Trček Alenka, Knezov štradon 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001349525.
gni-217313
Trivić Drago, Cesta Cirila Tavčarja 7,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001425588.
gns-217253
Tubolj Jožef, Kranjčeva ulica 66, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 000146902.
gnw-217299
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Turk Janja, Zajčji Vrh pri Stopičah 3, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001833765.
gns-217307
Vencelj Veronika, Ulica Viktorja Koleša
20, Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št.
001210925. gnq-217330
Vervega Maja, Tumova ulica 15,
Celje, osebno izkaznico, št. 001416670.
gnu-217101
Vidmar Boštjan, Kovača vas 139,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000949387. gnn-217033
Vodopivec Petra, Dergomaška ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000965312.
gnn-217233
Vodušek Lidija, Ulica Franja Žagarja 5,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001438936.
gnc-217169
Wavhter Luka, Prisojna pot 7, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001181103.
gnn-217308
Zadek Peter, Straža pri Oplotnici 11a,
Oplotnica, osebno izkaznico, št. 001102983.
gne-217042
Zupančič Zlatka, Dolga Gora 28,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 000771665.
gnb-217170
Zvonarek Djurdja, Tesarska ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001111288.
gnu-217251
Žerovec Frančiška, Zvirče 75, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000141283.
gnf-217291
Žigmund Katarina, Ulica Iga Grudna 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000851231.
gnz-217246
Žuravlev Jožef Karol, Trg revolucije 10/a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001647181.
gnd-217268

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Albreht Grega, Preloge 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1717894, reg. št. 186445, izdala UE
Ljubljana. gnk-217211
Ažnoh Matjaž, Vrhe 65, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
2254583, reg. št. 1109, izdala UE Slovenj
Gradec. gnq-217305
Bajuk Nataša, Nanoška ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001343567, reg. št. 191612, izdala UE
Ljubljana. gne-217242
Bauk Dino, Bergantova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002094049, reg. št. 178684, izdala UE
Ljubljana. gnn-217208
Baus Hugo, Prisojna ulica 4/b, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1465987, reg. št. 7221, izdala UE Litija.
gnh-217289
Bence Ladislav, Genterovci, Piroškep 1,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. SM 000010926, izdala
UE Lendava. gnt-217152
Bernik Jan, Ulica Gubčeve brigade 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001489869, reg. št. 244803, izdala UE
Ljubljana. gng-217215
Birk Urška, Pot v zeleni gaj 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001617433, reg. št. 256661, izdala UE
Ljubljana. gnf-217016
Bolarič Goršič Žan, Tančeva ulica 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do

50km/h BGH, št. S 1692690, reg. št. 117254,
izdala UE Maribor. gnp-217206
Brglez Mojca, Polene 39, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001768750, reg. št. 15963, izdala UE
Slovenske Konjice. gnu-217301
Cerar Matej, Bevkova ulica 3, Dob,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1068392, reg. št. 31049, izdala UE Domžale.
gnv-217275
Cirnski Anja, Krška vas 112/a, Krška
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2071035, reg. št. 19145, izdala UE Brežice.
gnj-217262
Dag Kleva, Cesta na Markovec 14,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI61937, izdala UE Koper.
gnf-216966
Deanović Boris, Dolenja vas 106,
Cerknica,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH, št. S 450264, izdala UE Cerknica.
gng-217265
Detela Jožica, Morje 122/c, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
674355, reg. št. 96962, izdala UE Maribor.
gnr-217204
Drvarič Viktor, Gorica 29/a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1898654, izdala UE Murska Sobota.
gnz-217296
Đorem Sandra, Glinškova ploščad 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1490862, reg. št. 244954, izdala UE
Ljubljana. gnd-217218
Fajfar Marijan, Kardeljev trg 3, Velenje,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 3/2006. gnf-217266
Fekonja Gregor, Prisojna c. 6, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1376664,
reg. št. 14177, izdala UE Gornja Radgona.
gnn-217058
Flerin Vladimir, Ulica Matije Tomca 3,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001879814, reg. št. 8750, izdala UE
Domžale. gnr-217029
Gerlovič Alenka, Gradišče 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001340979, reg. št. 9007, izdala UE
Ljubljana. gnb-217020
Gobec Anita, Plat 23, Rogaška Slatina,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1664089, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnx-217048
Gogala Maruša, Osenjakova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002231492, reg. št. 265600, izdala UE
Ljubljana. gnm-217209
Gomboši Bojan, Pečarovci 27, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1839563, izdala UE Murska Sobota.
gnj-216987
Gorjanc Vida, Predoslje 72, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1146636, reg. št. 44941, izdala UE Kranj.
gnh-216964
Gradišnik Tatjana, Javornik 26/b,
Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002107777, reg. št. 43241, izdala UE
Celje. gne-217217
Grajzar Marija, Ravenska pot 77,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001491737, reg. št. 167853, izdala UE
Ljubljana. gni-217213
Halilagić Sabahudin, Cesta v zeleni log
23/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2094687A, reg. št. 270280,
izdala UE Ljubljana. gnr-217004
Herman Neva, Tomšičeva ulica 36,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, št. S1874559, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnd-217043
Hren Eva, Notranjska cesta 53, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1845281, reg. št. 5501, izdala UE Logatec.
gnr-217129
Hribar Sylvia, Lindfield Woodlands,
Woodlands, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001863889, reg. št. 240884, izdala UE
Ljubljana. gnr-217229
Hvala Erika, Prešernova ulica 35, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1119939, izdala UE Murska Sobota.
gny-217297
Imperl Primož, Titova ulica 47,
Radeče, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S1486381, reg. št. 13407, izdala UE Laško.
gnu-217051
Janežič Jakob, Rožna dolina, cesta
II/13a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1373440, reg. št. 172254,
izdala UE Ljubljana. gnv-217025
Janžekovič Janez, Prerad 39a, Polenšak,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1318734,
izdala UE Ptuj. gni-216963
Javornik Iris, Ulica Marka Šlajmerja 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001717971, reg. št. 255528, izdala UE
Ljubljana. gnw-217224
Kastelic Igor, Cesta Zasavskega
bataljona 18, Litija, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1629888, reg. št. 179, izdala
UE Litija. gng-217290
Klarič Matej, Smrtnikova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001502826, reg. št. 245815, izdala UE
Ljubljana. gnt-217002
Kocman Polonca, Dobrovce, Kidričeva
cesta 110, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 2044895, reg. št. 104554,
izdala UE Maribor. gnt-217202
Kolarič Rokardo, Ptujska cesta 23,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGh, št. S 1818650, reg. št. 15646, izdala
UE Gornja Radgona. gnr-217054
Koradej Damjan, Podgorje 30/a, Velenje,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 26/2006. gne-217267
Kostevc Dalibor, Gorišnica 58, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 2129620, izdala UE Ptuj. gnx-217298
Kovačič Vlado, Viška cesta 53,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001867965, reg. št. 181699, izdala UE
Ljubljana. gnt-217227
Kreuzer Branko, Ulica Rudija Papeža 30,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 16037581260, reg. št. 56382, izdala UE
Kranj. gni-217138
Križnar Kristina, Jarška cesta 47,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2168647, reg. št. 000042398, izdala
UE Domžale. gnu-217026
Kropf Dejan, Martjanci 63, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1256405, izdala UE Murska Sobota.
gnb-217295
Krznar David, Kersnikova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1871385, reg. št. 216096, izdala UE
Ljubljana. gnw-216999
Lapajne Darinka, Ulica Istrskega
odreda 36, Portorož – Portorose, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. SI 000041597, reg.
št. 12224, izdala UE Piran. gnm-217009
Lenassi Ingreed, Cesta v Zgornji log 103,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002029810, reg. št. 145782, izdala UE
Ljubljana. gnz-217021

Ljepojević Gordana, Škerjančeva ulica
2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001211543, reg. št. 220746, izdala UE
Ljubljana. gnx-216998
Mahne Katja, Velesovo 80, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001464636, reg. št. 53893, izdala UE Kranj.
gnh-217139
Majcen Marijan, Spodnje Gameljne 85,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001025966, reg. št. 90592,
izdala UE Ljubljana. gnv-217000
Malić Slobodanka, Novi log 19/d,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1208775, izdala UE Hrastnik. gnv-217300
Markovič Boris, Premančan 10, Ankaran
– Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. SI 53573. gnd-217068
Matič Ljubica, Poklukarjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001989491, reg. št. 83844, izdala UE
Ljubljana. gny-217022
Matić Boris, Ulica Minke Bobnar 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002139917, reg. št. 242881, izdala UE
Ljubljana. gnu-217001
Mencin Martin, Ravni dol 1, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1514135,
izdala UE Grosuplje. gno-217332
Merdavs Simona, Clevelandska ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001870186, reg. št. 172945, izdala UE
Ljubljana. gne-217017
Mežnarec Zvonko, Ulica Tončka
Kežmana 5, Dobova, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 1705375, reg. št. 10943,
izdala UE Brežice. gni-217263
Mikec Bojan, Regentova cesta 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001947426, reg. št. 59424, izdala UE
Ljubljana. gng-217015
Miškić Jordanov Mirella, Maistrova 14,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
13235845, izdala UE Litija. gnj-217062
Muhar Rozalija, Maroltova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001916565, reg. št. 97551, izdala UE
Ljubljana. gnd-217018
Mustar Tomaž, Rob 22, Rob, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002143421,
reg. št. 209298, izdala UE Ljubljana.
gnq-217005
Nerat Alojz, Bočna 18, Gornji grad,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BCGH,
št. S001184246, izdala UE Mozirje.
gnw-217049
Novak Petra, Plešivica 56, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002090551, reg. št. 242406, izdala UE
Ljubljana. gnh-217014
Oklešen Breda, Ulica Danila Bučarja
23, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1547890, izdala UE Novo mesto.
gnm-217038
Orel Sašo, Jurčičeva ulica 2, Žužemberk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1647695,
izdala UE Novo mesto. gnn-217258
Ovsenek Barbara, Strukljeva 13,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1618957, reg. št. 28735. gne-216967
Pahor Silvana, Avčinova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001594924, reg. št. 119655, izdala UE
Ljubljana. gnw-217024
Pangeršič Mihael, Triglavska cesta 14,
Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 000008493, reg. št. 19833,
izdala UE Radovljica. gnz-217221
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Pišek Bojan, Lovrenc na dr. polju 77a,
Lovrenc na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1226580, izdala
UE Ptuj. gni-217067
Poberaj Maja, Bonini 116, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001168407, izdala UE Koper.
gnx-217123
Podlipnik Andrej, Ribčev laz 73a,
Bohinjsko Jezero, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1201549, reg. št. 22144.
gnf-217066
Posel Etelka, Gubčeva ulica 2, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 9556, izdala UE Krško. gnj-217037
Prah Matjaž, Orehovo 80, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S001875710, reg. št. 5117, izdala UE
Sevnica. gnj-217312
Prejac Bojan, Kozlovičeva ulica 3, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. SI000056764, izdala UE Koper.
gnz-217121
Prevorčič Sonja, Javornik 54, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1381441, izdala UE Ravne na
Koroškem. gno-217057
Primc Jože, Ulica Marje Boršnikove 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001212493, reg. št. 221093, izdala UE
Ljubljana. gnx-217223
Pšeničnik Marko, Ljubljanska cesta 103,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001711999, reg. št. 26425, izdala UE
Domžale. gnk-217036
Putrih Jože, Drameljšek 28, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje, kat. A;b;BE,C,CE,F,G,H,
št. S 1704335, reg. št. 3933, izdala UE
Brežice. gnk-217261
Račič Gorazd, Glinškova ploščad 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000241691, reg. št. 17343, izdala UE
Ljubljana. gnl-217010
Ravnik Stanislav, Poklukarjeva ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001707997, reg. št. 18994, izdala UE
Ljubljana. gnx-217023
Resnik Simon, Študljanska cesta 68,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A1 BGH,
št. S 003027533, reg. št. 38216, izdala UE
Domžale. gns-217028
Rezar Leopold, Šmartno ob Paki 146/b,
Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2151231, reg. št. 34947, izdala
UE Ljubljana. gny-216997
Rigler Darko, Podgrad 3, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1876607, reg. št. 10003, izdala UE
Gornja Radgona. gns-217053
Rihter Irena, Ulica pod gozdom 13,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001159945, reg. št. 08032006, izdala UE
Domžale. gnt-217027
Robežnik Miha, Vojkova cesta 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2146726, reg. št. 269407, izdala UE
Ljubljana. gnc-217219
Rustja Mateja, Ulica heroja Zidanška
3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH
-50km/h, št. S 1911213, reg. št. 102963,
izdala UE Maribor. gnq-217205
Sega Ivana, Kunaverjeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000652484, reg. št. 48745, izdala UE
Ljubljana. gno-217007
Senčar Verč Tanja, Jarška cesta 10/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2085637, reg. št. 267951, izdala UE
Ljubljana. gnl-217210
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Serec Stanislav, Mahovci 10/a, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001085628, reg. št. 3633, izdala UE
Gornja Radgona. gnp-217056
Simonič Andrej, Celjska cesta 17,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2132294, reg. št. 9960, izdala UE Laško.
gnt-217052
Simonič Angela, Žitence 43, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 918301, reg. št. 3662, izdala
UE Lenart. gnm-217259
Sofronievski Aleksander, Kidričeva
cesta 11, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 33010, reg. št. 28083, izdala
UE Kranj. gng-217140
Sotlar Matevž, Oblal 134, Lucija,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. SI 66431, reg. št. 14657,
izdala UE Piran. gny-217147
Starina Boris, Partizanska pot 4a,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, reg. št. 7375, izdala UE
Črnomelj. gnl-217085
Stegenšek Bor, Celovška cesta 143,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001587491, reg. št. 252534, izdala
UE Ljubljana. gnh-217214
Strajnar Ksenja, Tlake 14, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003014015, reg. št. 19078, izdala UE
Grosuplje. gnp-217331
Suhalj Marko, Na jami 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
000134821, reg. št. 70108, izdala UE
Ljubljana. gnp-217006
Širec Igor, Turnše 41, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1481408, reg. št. 27461, izdala UE
Domžale. gnq-217280
Šmarčan Jure, Gregorčičeva ulica 13,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1625632, reg. št. 116412, izdala UE
Maribor. gns-217203
Šoba Sandi, Kolodvorska ulica 4/b,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 22959, izdala UE Krško. gnc-217269
Štrakl Boris, Lomanoše 42/a, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1033701, reg. št. 12405, izdala UE Gornja
Radgona. gnn-217008
Tajiri Akitsu, Tokyo, Tokyo, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2219008,
reg. št. 276485, izdala UE Ljubljana.
gny-217222
Turnar Franc, Trg 11, Rogatec, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1544013,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gns-217303
Uzelac Igor, Mencingerjeva ulica 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1525655, reg. št. 224524, izdala UE
Ljubljana. gnf-217216
Verlič Miha, Tržaška cesta 293,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001870734, reg. št. 211898, izdala UE
Ljubljana. gno-217207
Vodopivec Petra, Dergomaška ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. SI 000049592, reg. št. 13710, izdala UE
Piran. gnb-217220
Vončina Alen, Gogalova ulica 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002176899, reg. št. 60332, izdala UE
Kranj. gnf-217141
Vukadinović Nada, Krakovska cesta
10/b, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1935192, reg. št. 5947, izdala
UE Domžale. gno-217282
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Zemljič Milna, Vitomerci 42a, Vitomarci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1771150, izdala UE Ptuj. gnn-216962
Ziherl Teja, Frankovo naselje 170,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1407715, izdala UE Škofja Loka.
gnv-217200
Žaucer Aljoša, Čadramska vas 7,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h B BE C CE G H, št. S001689914,
izdala
UE
Slovenska
Bistrica.
gnb-217045

Zavarovalne police preklicujejo
Ažnoh Matjaž, Vrhe 65, Slovenj Gradec,
zavarovalno polico, št. 00101846309, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnv-217075
Čentiba Vida Majda, Gl. ulica 31, Lendava
– Lendva, zavarovalno polico, št. 100011399,
izdala zavarovalnica Pokojninska družba
d.d. Ljubljana. gnq-216980
Hajnšek Sonja, Šegova 14, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 297967, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnu-217076
Hudorovac Iztok, Rucigajeva 31, Kranj,
zavarovalno polico, št. 06101021528, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gni-216988
Iskra Alenka, Vinkov vrh 8, Dvor,
zavarovalno
polico,
št.
212923.
gnc-217069
Ivanšek Milena, Dolenje Skopice 56/b,
Krška vas, zavarovalno polico, št. 317435,
izdala zavarovalnica Tilia. gnp-217181
Jovič Gojko, Vrečkova 5, Kranj,
zavarovalno polico, št. 366573, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gng-217065
Krauthaker Edi, Brilejeva ulica 15,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40 391459,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnc-217194
Krč Zdravko, Leše 3/d, Tržič, zavarovalno
polico, št. AO 280886, izdala zavarovalnica
Tilia. gnw-217174
Leščanec Anton, Božakovo 35, Metlika,
zavarovalno polico, št. 40 288280, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnn-216983
Mišjak Silvester, Ob težki vodi 58, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 883132.
gnk-216986
Mlakar
Marjna,
Jarčji
vrh
14,
Škocjan, zavarovalno polico, št. 296790.
gnm-216984
Muller
Janez,
Ljubljanska
cesta
117, Domžale, zavarovalno polico, št.
856487, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnr-217179
Peterlin Aleš, Cerovec 12, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 101756529, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnn-217183
Radović Plut Maja, Zupančičeva
cesta 6, Metlika, zavarovalno polico,
št. 00101815233, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gng-216990
Reliš Detela, Tomšičeva 3, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. 1,446.021-2.
gno-217182
Simonič Ivan, Svržaki 1, Metlika,
zavarovalno polico, št. 1033012, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnp-216981
Spišič Jože, Preloka 1, Vinica,
zavarovalno polico, št. 0271102, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnb-217070
Stojkov Zoki, Vilharjeva 3, Ajdovščina,
zavarovalno polico, št. 41601007247, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnb-216970

Žunič Mirko, Zelena pot 7/a, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 400272, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gns-217178

Spričevala preklicujejo
Ambrožič Emilija, Rovtarska cesta 15a,
Logatec, spričevalo 2. letnika Poklicne
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1979,
izdano na ime Trpin Emiija. gnm-217084
Bahor Marjan, Kašeljska cesta 46/d,
Ljubljana, diplomo Srednje kovinarske in
usnjarske šole v Domžalah, št. 1140, izdana
leta 1987. gnt-217252
Balantič Kristian, Suška 14, Škofja
Loka, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
2003. gnl-217060
Bizjak Jože, Škrilje 90, Dobravlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Koper, izdano leta 1968. gni-217088
Bratinščak Željko, Križovec 123, 40316
Vratišinec, letno spričevalo SKŠ Rakičan,
Lendavska 3, 9000 Murska Sobota.
gnf-217091
Bratovčak Jernej, Keršova ulica 7, Vojnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Poslovno
komertcialne šole v Celju, izdano leta 2000.
gne-217092
Cvetanoski Damjan, Ulica 25. maja
20/a, Prestranek, spričevalo 1. in 2. letnika
Ekonomske srednje šole v Postojni, izdano
leta 2001 in 2002. gnf-217041
Čadež Luka, Vaše 29/a, Medvode,
spričevalo 1.letnika Srednje agroživilske šole
v Ljubljani, izdano leta 2005. gnk-216965
Čehun Peter, Testenova ulica 30,
Mengeš, spričevalo 1. letnika Srednje
avtomehanične šole v Ljubljani, izdano leta
2004. gnn-217333
Fabjan Damjan, Utovlje 20, Sežana,
spričevalo 1. letnika Srednje kovinarske
in prometne šole Koper, izdano leta 1992.
gnj-217187
Fotak Urbas Nevenka, Titova 96,
Jesenice,
spričevalo
o
zaključnem
izpitu Srednje vzgojiteljske šole Idrija.
gnu-217176
Golob Darja, Planinska cesta 29,
Sevnica, spričevalo 1. letnika Srednje
vrtnarske šole v Celju, izdano leta 1991.
gnf-217191
Goričar Kristina, Adamičeva cesta 3D,
Grosuplje, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2005. gny-217172
Hajdinjak Edvard, Nazorjeva 12, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Policijske
šole Koper, izdano leta 1981. gny-217072
Hajdinjak Edvard, Nazorjeva ulica 12,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za miličnike Koper – duplikat, izdano leta
1996. gnj-217212
Herga Tamara, Ljubeljska ulica 15,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2005.
gnf-217341
Holešek Dušan, Ulica Sallaumines
5b, Trbovlje, spričevalo 2. letnika Srednje
strojne šole Trbovlje, izdano leta 1992.
gno-216982
Jeromel Hedvika, Velika Mislinja 30,
Mislinja, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec.
gnw-217074
Jukič Elma, Ižanska cesta 398D,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
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trgovske šole v Ljubljani, program ekonomski
tehnik, izdano leta 2005. gnl-217035
Jurinović Mijo, Štitnjak 29, Požega,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1 do 3. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole v Kranju. gnu-217201
Kofol Tanja, Cesta revolucije 8, Jesenice,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 796
Srednje šole Jesenice, izdano leta 1994.
gnr-217079
Kozole Jugovic Silvija, Ulica Sallaumines
10a, Trbovlje, spričevalo o zaključnem
izpitu Ljudske univerze v Litiji, program
ekonomsko komercialni tehnik, izdano na
ime Kozole Silvija. gns-217228
Kramberger Albin, Dolič 19, Destrnik,
maturitetno spričevalo Srednje agroživilske
šole
Maribor,
izdano
leta
1984.
gnh-216989
Križanec Simona, Ul. talcev 6, Žalec,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1. letnika Srednje strokovne in poklicne
šole v Ljubljani, izdano leta 1995 in 1997.
gnx-216973
Levičar Alojz, Lipovci 217, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
Kovinarske šole Murska Sobota, izdano leta
1961 do 1964. gnv-217175
Lukač Jasmina, Ilirska 2, Ljubljana,
indeks, št. 41030246, Medicinska fakulteta.
gno-217061
Mahmutović Denis, Ulica bratov
Vošnjakov 3, Celje, spričevalo 4. letnika
Šolskega centra v Celju – kemijski tehnik,
izdano leta 2001. gnh-217189
Mlinar Nataša, Šmartno 144, Šmartno pri
Slov.Gradcu, spričevalo od 1 do 4. letnika
in spričevalo poklicne mature Srednje
strokovne zdravstvene šole Slovenj Gradec.
gnl-217185
Noč Nina, Deteljica 15, Tržič, spričevalo
1. letnika Srednje frizerske šole Ljubljana,
izdano leta 2004. gns-217078
Novak Petra, Turjaško naselje 7, Kočevje,
spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole,
izdano leta 1991. gnt-217077
Palmer Tomaž, Skaručna 18, Vodice,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Celje,
izdano leta 1991 in 1992. gnk-217336
Pečnikar Katja, Vipavska 60, Nova
Gorica, obvestilo o opravljeni maturi
Šolskega centra Nova Gorica, izdan leta
2001. gnx-217073
Potočnik Aleksandra, Obrež 129,
Središče ob Dravi, spričevalo o končani
OŠ Srednišče ob Dravi, izdano leta 1998.
gnz-217071
Radojičić Verica, Brezje pri Grosupljem
14, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta
2001. gnl-216960
Recer Peter, Podgorska pot 10, Kamnik,
maturitetno spričevalo Srednje gradbene in
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 1995.
gnh-217339
Sedić Osman, Bihač, BIH, spričevalo
1., 2. in 3. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani. gnw-216974

Stević Benjamin, Bilečanska ulica 4,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano
leta 1998. gno-217107
Šešerko Leopold, Rocenska 5, Ljubljana,
diplomo Fakultete za sociologijo, polične
vede in novinarstvo, št. 206, izdana leta
1973. gnz-217171
Štepanec Matej, Črešnjevci 74, Gornja
Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šoleza gostinstvo in turizem Maribor,
izdano leta 1997. gnd-216968
Velepec Henrik, Ihan 58, Domžale,
spričevalo o končani OŠ Dol pri Ljubljani,
izdano leta 1961. gnp-217281
Veletanlić Melita, Tržaška 122, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2000. gnz-217050
Veronik Sebastjan, Mariborska cesta
155, Dravograd, spričevalo o zaključnem
izpitu št. 503/94 CSŠ Velenje, izdano leta
1994. gnq-217080
Vodišek Katja, Kidričeva 40, Laško,
indeks, št. 81641947, izdala EPF Maribor.
gns-216978
Zajc Borut, Muljava 5/a, Ivančna Gorica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnq-217180
Žagar Vesna, Dobrna 19, Dobrna,
spričevalo 3. letnika Gimnazije pedagoške
smeri, izdano leta 1973. gnz-216971
Žugman Simona, Tugomerjeva ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2005. gnk-216961

Ostale listine preklicujejo
Adriatic Slovenica d.d. Koper, preklicuje naslednje dokumente: VINKULACIJA
tip dokumenta PV-2 št. 00027896, POBOTNICA tip dokumenta Z-3 št. 00563235.
Ob-7602/06
Dantra d.o.o., Partizanska 75, Sežana,
izvod licence skupnosti pt. GE000166/01056
za vozilo z reg. oznako KP F4-609, izdala
GZS. gnn-217083
Fijavž Gabrijela, Dutovlje 6, Stranice,
delovno knjižico, št. 6178/69, izdala UE
Slovenske Konjice. gnu-216976
FINOR d.o.o., Pristaniška 14, Koper
– Capodistria, vpisni list za čoln, št. SI
0002525 z oznako IZ -2373. gnh-217089
Furst d.o.o., Cesta v log 19, Bistrica ob
Dravi, mednarodne Ruske dovolilnice od
številke 509683 do 509695. gnd-217093
Furst d.o.o., Cesta v log 19, Bistrica ob
Dravi, mednarodne Ruske dovolilnice od
številke 510799 do 510812. gnb-217095
Furst d.o.o., Cesta v log 19, Bistrica ob
Dravi, mednarodne Ruske dovolilnice od
številke 510380 do 510388. gnz-217096
Gale Drago, Spodnji Rudnik II/22,
Ljubljana, delovno knjižico. gni-217013
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Halo Team d.o.o., Ig 133, Ig, izvod
licence, št. 101 3594 za vozilo Peugeot 406,
reg. št. LJ 29-3MT. gnx-217098
Heberle
Mojca,
Begunje
110/b,
Begunje na Gorenjskem, delovno knjižico.
gnt-217177
Herzog Marko, V Murglah 75/b, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-5617-00/94. gnk-217161
Janjić Vesna, Tovarniška cesta 14,
Logatec, delovno knjižico. gnk-217086
Jeglič Barbara, Kosovelova ulica
31, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gni-217338
Jugović Dejan, Cesta v Gorice 103,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
64030281, izdala Fakulteta za elektrotehniko
v Ljubljani. gnc-217094
KA-SI, d.o.o., Langusova 24, Radovljica,
izvod licence št. GE000427, izdala
Gospodarska zbornica Slovenije za vozilo z
reg. oznako KR D8-101. gno-217082
Kanduc Darinka, Sallaumines 4/b,
Trbovlje, delovno knjižico. gnv-216975
Kutin Dušan, Sp. Bitnje 41, Žabnica,
delovno knjižico. gnc-216969
Marinčič Eva, Beljaška 20, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazije Šentvid.
gns-217003
Matić Boris, Ulica Minke Bobnar
23, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
25006506, izdala Fakulteta za arhitekturo v
Ljubljani. gnm-217184
Možina Eva, Rožna dolina, Cesta
XVII/32, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 20030343, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnx-217173
Nežderović Mario, Drenov Grič 6,
Vrhnika, delovno knjižico. gnh-217064
Novak Nejc, Brilejeva ulica 13, Ljubljana,
delovno knjižico. gng-217190
Opalič Rok, Obrežna ulica 137, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 20990178, Pravna
fakulteta. gni-217192
Parežanin Dejan, Cesta revolucije 2,
Jesenice, delovno knjižico. gnr-217279
Strmčnik Polona, Ludranski vrh 26,
Črna na Koroškem, študentsko izkaznico,
št. 26202878, Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo. gne-217142
Štos Janez, Gorica pri Šmartnem 49/b,
Šmartno v Rožni dolini, delovno knjižico.
gng-217090
Tavčar Alenka, Gozdarska pot 12,
Cerkno, vozno karto, št. 0507334, izdal
Avrigo Nova Gorica. gnt-216977
Tomažinčič Špela, Pavšičeva 36,
Logatec,
študentsko
izkaznico,
št.
01005093, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gne-216992
Trojar Miha, Dvor 22, Polhov Gradec,
certifikat, št. 016717 – za prevoz nevarnega
blaga v cestnem prometu, izdan 6. 4. 2002
on MNZ R Slovenije. gnb-216995
Zadek Peter s.p., Trg svobode 1,
Slovenska Bistrica, izvod licence skupnosti
št. 127 za vozilo Mercedes – Benz O350
15R reg. oznake MB L2-220, izdana na
OZS dne 20. 5. 2005 z veljavnostjo do 2. 12.
2007. gnb-217195
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VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Obvestilo o oddaji natečaja
Storitve

1953
1953
1953
1953
1954
1954
1954
1972
1991
2004
2004
2006
2006
2007
2007
2010
2010
2014
2014
2015
2015

Javni razpisi

2015

Javne dražbe

2038

Razpisi delovnih mest

2040

Druge objave

2050

Evidenca statutov sindikatov

2053

Odločbe in sklepi po ZPOmK

2054

Objave po 64. členu Zakona o medijih

2054

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin

2054
2054
2055

Zavarovanja

2058

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem

2059
2059
2062
2063
2064
2065

Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

2065
2065

Preklici
Štampiljke preklicujejo
Potne listine preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Ostale listine preklicujejo

2068
2068
2068
2068
2070
2072
2072
2073
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PRAVKAR IZŠLO

dr. Janez Pogorelec

POLITIČNA ODGOVORNOST
»Recept za dolgo življenje politika v Sloveniji je razmeroma preprost. Namesto da bi
zgrabil bika za roge, ga je potrebno čim bolj umiriti in uspavati. To pomeni: delaj čim
manj, da ne boš delal napak, sklepaj vse mogoče kompromise in poizkušaj čim bolj
zadovoljiti vse lobije, da te ne bodo napadali …«
To je samo ena od misli v zaključnem delu knjige z naslovom Politična odgovornost. Avtor
Janez Pogorelec je z obravnavo vseh vidikov politične odgovornosti doktoriral na Pravni
fakulteti v Ljubljani. Njegov mentor dr. Franci Grad je razlog za izbiro te teme razložil z
ugotovitvijo, da je politična odgovornost pravzaprav nujna protiutež oblasti – in slasti, ki jo
prinaša.
Politična odgovornost je kompleksen pojav, tako da pravnemu vidiku sledita tudi
politološki in filozofski pogled. Ker gre za zanimivo, lahko bi rekli celo izzivalno tematiko,
bi moralo biti izvirno avtorsko delo v državi s pomanjkljivo pravno in politično tradicijo pri
delovanju parlamentarnega sistema zanimivo za vse, ki so na tak ali drugačen način blizu
politiki.
Z ALOŽBA

14.900 SIT (62,18 EUR)

– 261486

N A R O Č I L N I C A

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

POLITIČNA
y

S tem nepreklicno naročam

ODGOVORNOST

– 261486 broširana izdaja 14.900 SIT (62,18 EUR)

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig
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PRAVKAR IZŠLO

MARIJAN PAVČNIK · MIRO CERAR · ALEŠ NOVAK

UVOD V PRAVOZNANSTVO
Profesorja in docent Pravne Fakultete v Ljubljani so knjigo, ki obsega
400 strani, poimenovali kot učbenik in gradivo za predavanja, seminar
in vaje. Uvod v pravoznanstvo sodi med temeljna učna gradiva vsakega
študenta prava. To delo pa ima dvojno naravo. Na eni strani je učbenik
pravoznanstva in filozofije prava, na drugi pa priročnik za seminarje
in vaje.
Knjigo sestavlja šest delov. Najobsežnejši so praktični primeri,
ki razlagajo, kaj je pravno pravilo, kaj so normativni akti, formalni pravni
viri, pravna sankcija itd. Za širši krog ljudi pa so zanimiva tudi poglavja
o državi, zgodovinskem razvoju pravne misli, vrstah in metodah pravne
znanosti in naravi pravne filozofije.
Z ALOŽBA

8680 SIT (36,22 EUR)

– 261482

N A R O Č I L N I C A

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

UVOD
y

S tem nepreklicno naročam

V PRAVOZNANSTVO

– 261482 broširana izdaja 8680 SIT (36,22 EUR)

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Datum

DA

NE

Podpis in žig
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