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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-8756/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka
Horvat, faks 02/449-23-79.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontakt
ni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: tovorna vozila.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Maribor.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: dobava tovornih
vozil:
1. vrsta: tovorno vozilo 1: 13 kosov,
2. vrsta: tovorno vozilo 2: 3 kose,
3. vrsta: tovorno vozilo 3: 2 kosa.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: tovorna vozila 1
1) Kratek opis: dobava tovornih vozil.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34131000.
3) Količina ali obseg: 13 kosov.
Sklop št. 2
Naslov: tovorna vozila 2
1) Kratek opis: dobava tovornih vozil.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34131000.
3) Količina ali obseg: 3 kose.
Sklop št. 3
Naslov: tovorno vozilo 3
1) Kratek opis: dobava tovornih vozil.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34131000.
3) Količina ali obseg: 2 kosa.
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II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34131000.
II.6) 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 skup
nosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 3. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-8758/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za
ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, 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.
II.2) Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: A-025.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28823100-8.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: izdelava in dobava varnostnih ograj za potrebe interventne zamenjave na državnih
cestah v Republiki Sloveniji v vrednosti
320,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 15. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 6/34
Ob-8790/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: mag.
Darja Ferlinc, faks 02/449-23-79.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontakt
ni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: lahka dostavna vozila, srednja dostavna vozila, osebna vozila.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Pošta
Slovenije, d.o.o., PE Maribor, Zagrebška cesta 106, Maribor.
Šifra NUTS: SIO.
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II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: dobava osebnih
vozil, lahkih dostavnih vozil in srednjih
dostavnih vozil.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
359,279.165 Valuta: ISK.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: osebna vozila 1.
1) Kratek opis: dobava osebnega vozila.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Sklop št. 2
Naslov: osebno vozilo 2.
1) Kratek opis: dobava osebnih vozil 2.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
3) Količina ali obseg: 2 kosa.
Sklop št. 3
Naslov: lahka dostavna vozila 1/1.
1) Kratek opis: dobava lahkih dostavnih
vozil 1/1.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136000.
3) Količina ali obseg: 31 kosov.
Sklop št. 4
Naslov: lahka dostavna vozila 1/2.
1) Kratek opis: dobava lahkih dostavnih
vozil 1/2.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136000.
3) Količina ali obseg: 20 kosov.
Sklop št. 5
Naslov: lahka dostavna vozila 1/3.
1) Kratek opis: dobava lahkih dostavnih
vozil 1/3.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136000.
3) Količina ali obseg: 28 kosov.
Sklop št. 6
Naslov: lahka dostavna vozila 1/4.
1) Kratek opis: dobava lahkih dostavnih
vozil 1/4.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136000.
3) Količina ali obseg: 15 kosov.
Sklop št. 7
Naslov: lahka dostavna vozila 2/1.
1) Kratek opis: dobava lahkih dostavnih
vozil 2/1.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136000.
3) Količina ali obseg: 8 kosov.
Sklop št. 8
Naslov: lahka dostavna vozila 2/2.
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1) Kratek opis: dobava lahkih dostavnih
vozil 2/2.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136000.
3) Količina ali obseg: 4 kosi.
Sklop št. 9
Naslov: lahka dostavna vozila 4x4 1/1.
1) Kratek opis: dobava lahkih dostavnih
vozil 4x4 1/1 (bencin).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136000.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Sklop št. 10
Naslov: lahka dostavna vozila 4x4 1/2.
1) Kratek opis: dobava lahkih dostavnih
vozil 4x4 1/2 (diesel).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136000.
3) Količina ali obseg: 3 kosi.
Sklop št. 11
Naslov: srednja dostavna vozila 2.
1) Kratek opis: dobava srednjih dostavnih vozil 2.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136000.
3) Količina ali obseg: 7 kosov.
Sklop št. 12
Naslov: srednja dostavna vozila 3/1.
1) Kratek opis: dobava srednjih dostavnih vozil 3/1.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136000.
3) Količina ali obseg: 22 kosov.
Sklop št. 13
Naslov: srednja dostavna vozila 3/2.
1) Kratek opis: dobava srednjih dostavnih vozil 3/2 (pnevmatsko vzmetenje, dvižna
ploščad).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136000.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Sklop št. 14
Naslov: srednja dostavna vozila 3/3.
1) Kratek opis: dobava srednjih dostavnih vozil 3/3 (samodejni menjalnik).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136000.
3) Količina ali obseg: 10 kosov.
Sklop št. 15
Naslov: srednja dostavna vozila 4.
1) Kratek opis: dobava srednjih dostavnih vozil 4.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136000.
3) Količina ali obseg: 2 kosa.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 34136000.
II.6) 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.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 3. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-9091/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Carinska uprava Republike Slo-
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venije, Šmartinska 55, SI-1523 Ljubljana,
Slovenija, v roke: Matjaž Murovec, tel.
+386/1/478-38-00, e-pošta: matjaz.murovec@gov.si, faks +386/1/478-39-00.
Internetni naslov naročnika: http://carina.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kon
taktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava opreme za avtomatsko prepoznavanje registrskih tablic na vozilih in
oznak na zabojnikih na zunanji meji Evropske unije.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavna kraj dobave ali izvedbe: južna
meja Republike Slovenije z Republiko Hrvaško na cestnih mejnih prehodih: MP Obrežje, MP Gruškovje, MP Zavrč, MP Starod,
MP Središče ob Dravi, MP Dobovec, MP
Jelšane in na železniškem mejnem prehodu: MP Dobova.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: dobava opreme
za avtomatsko prepoznavanje registrskih
tablic na vozilih in oznak na zabojnikih
na sedmih mejnih prehodih in enem železniškem prehodu.
Oprema je sestavljena iz treh komponent:
1. Osnovna komponenta vključuje strojno opremo (zaznavala, naprave za osvetljevanje, kamere, sisteme za slikanje, kable
za omrežja z optičnimi vlakni, omrežne konektorje, računalnik za prepoznavanje slik,
sistemski strežnik in delovne postaje) ter
programsko opremo (opremo za optično prepoznavanje znakov in sistemsko programsko opremo), ki sta potrebni za razporeditev
in spremljanje trgovskih prometnih pasov z
vgrajenim sistemom ALPR in CCR.
2. Dodatna komponenta vključuje strojno
opremo (zaznavala, naprave za osvetljevanje, sisteme za slikanje, kable za omrežja
z optičnimi vlakni, računalnik za prepoznavanje slik, sistemski strežnik in delovne postaje) ter programsko opremo (opremo za
optično prepoznavanje znakov in sistemsko
programsko opremo), ki sta potrebni za razporeditev in spremljanje dodatnih prometnih
pasov s sistemom ALPR.
3. Komunikacijska komponenta vključuje opremo, ki je potrebna, da črna skrinjica deluje kot varni komunikacijski strežnik za izmenjavo podatkov z obstoječimi
državnimi opozorilnimi zbirkami podatkov
(npr.carinskim
opozorilnim
sistemom
ALARM in EPPI).
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30249700, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 30213000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 1. 6. 2006.
II.6) 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 na

podlagi odločbe Komisije z dne 20. 12. 2004
o krepitvi nadzornih sistemov v prometu za
boj proti prevaram na zunanjih mejah EU z
RS, ki se financirajo iz predhodnega vira.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kje je
mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/mf/slov/index.htm.
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 3. 2006.
Carinska uprava Republike Slovenije
Št. 630
Ob-9198/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Osterman,
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-22-500, faks 01/58-22-550,
elektronska pošta: mail@LPP.si, internetni
naslov: www.jh-lj.si/lpp.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup avtobusov.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 34.12.11.00-2, dodatni predmeti:
34.12.12.00-3,
34.12.14.00-5,
34.12.20.00-8.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: dobava 24 avtobusov, in sicer:
– 16 zgibnih mestnih avtobusov,
– 2 enojna (15 m) primestna linijska avtobusa,
– 4 enojne (12 m) primestna linijska avtobusa,
– 2 enojna nadstandardna turistična avtobusa.
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: 24. 3. 2006.
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Št. 430-86/2006/3
Ob-9288/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/472-57-91.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri:
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/472-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za dobavo prevoznih sredstev za potrebe policije, št.
430-86/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali
izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana,
Vodovodna 93A.
Šifra NUTS: SI00E.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: predmet javnega
razpisa je dobava prevoznih sredstev za
potrebe policije, po sklopih iz Priloge B.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila
bo naveden v razpisni dokumentaciji.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
1.865,215.833,32 SIT.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: belo-modro motorno kolo, od
350 do 650 cm3.
1) Kratek opis: dobava belo-modrih motornih koles, s prostornino motorja od 350
do 650 cm3. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 2 kosa.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
4,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
31. 3. 2006.
Sklop št. 2
Naslov: belo-modro motorno kolo, nad
650 do 1200 cm3.
1) Kratek opis: dobava belo-modrega
motornega kolesa, s prostornino motorja nad 650 do 1200 cm3. Podrobnejši opis
predmeta javnega naročila bo naveden v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
2,833.333,33 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
31. 3. 2006.
Sklop št. 3
Naslov: civilno motorno kolo, od 240 do
350 cm3.
1) Kratek opis: dobava civilnih motornih
koles, s prostornino motorja od 240 do 350
cm3. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: količina: 20 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
38,400.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
31. 3. 2006.
Sklop št. 4
Naslov: belo-modro specialno patruljno
vozilo, do 1600 cm3.
1) Kratek opis: dobava belo-modrega
specialnega patruljnega vozila, s prostornino motorja do 1600 cm3. Podrobnejši opis
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predmeta javnega naročila bo naveden v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
2,666.666,67 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
31. 3. 2006.
Sklop št. 5
Naslov: belo-modro specialno patruljno
vozilo, do 1600 cm3, karavan, za UL.
1) Kratek opis: dobava belo-modrih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja
do 1600 cm3, karavan izvedbe. Podrobnejši
opis predmeta javnega naročila bo naveden
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 4 kosi.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
11,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
31. 3. 2006.
Sklop št. 6
Naslov: belo-modro specialno patruljno
vozilo, do 1600 cm3, karavan, za UUP.
1) Kratek opis: dobava belo-modrih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja
do 1600 cm3, karavan izvedbe. Podrobnejši
opis predmeta javnega naročila bo naveden
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 181 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
738,480.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
31. 3. 2006.
Sklop št. 7
Naslov: belo-modro specialno patruljno
vozilo, od 1600 do 1900 cm3.
1) Kratek opis: dobava belo-modrih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja od 1600 do 1900 cm3. Podrobnejši opis
predmeta javnega naročila bo naveden v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 4 kosi.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
14,541.666,67 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
31. 3. 2006.
Sklop št. 8
Naslov: belo-modro specialno patruljno
vozilo, od 1900 do 2300 cm3.
1) Kratek opis: dobava belo-modrega
specialnega patruljnega vozila, s prostornino motorja od 1900 do 2300 cm3. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo
naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
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Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
3,750.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
31. 3. 2006.
Sklop št. 9
Naslov: belo-modro specialno patruljno
vozilo, od 1900 do 2300 cm3, karavan.
1) Kratek opis: dobava belo-modrih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja
od 1900 do 2300 cm3, karavan izvedbe. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo
naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 2 kosa.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
7,500.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
31. 3. 2006.
Sklop št. 10
Naslov: belo-modro patruljno vozilo, od
1600 do 1900 cm3, za prevoz službenih
psov.
1) Kratek opis: dobava belo-modrega
patruljnega vozila, s prostornino motorja
od 1600 do 1900 cm3, za prevoz službenih
psov. Podrobnejši opis predmeta javnega
naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
3,333.333,33 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
31. 3. 2006.
Sklop št. 11
Naslov: civilno specialno patruljno vozilo,
do 1600 cm3.
1) Kratek opis: dobava civilnih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja
do 1600 cm3. Podrobnejši opis predmeta
javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 5 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
11,250.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
31. 3. 2006.
Sklop št. 12
Naslov: civilno specialno patruljno vozilo,
od 1600 do 1900 cm3, za UL.
1) Kratek opis: dobava civilnih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja od
1600 do 1900 cm3. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 2 kosa.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
6,333.333,33 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
31. 3. 2006.
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Sklop št. 13
Naslov: civilno specialno patruljno vozilo,
od 1600 do 1900 cm3, za UVZ.
1) Kratek opis: dobava civilnih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja od
1600 do 1900 cm3. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 3 kosi.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
10,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
31. 3. 2006.
Sklop št. 14
Naslov: civilno specialno patruljno vozilo,
od 1600 do 2000 cm3, 4x4 pogon, za UUP.
1) Kratek opis: dobava civilnih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja
od 1600 do 2000 cm3, štirikolesni pogon.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila
bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 113 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
515,280.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
31. 3. 2006.
Sklop št. 15
Naslov: civilno specialno patruljno vozilo,
od 1600 do 2000 cm3, 4x4 pogon, za UKP.
1) Kratek opis dobava civilnih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja
od 1600 do 2000 cm3, štirikolesni pogon.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila
bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 23 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
100,833.333,33 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
31. 3. 2006.
Sklop št. 16
Naslov: civilno specialno patruljno vozilo,
nad 2300 cm3.
1) Kratek opis: dobava civilnega specialnega patruljnega vozila, s prostornino
motorja nad 2300 cm3. Podrobnejši opis
predmeta javnega naročila bo naveden v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
5,416.666,67 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
31. 3. 2006.
Sklop št. 17
Naslov: civilno osebno vozilo, od 1600
do 1900 cm3.
1) Kratek opis: dobava civilnih osebnih vozil, s prostornino motorja od 1600 do 1900 cm3.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila
bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: količina: 17 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
68,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
31. 3. 2006.
Sklop št. 18
Naslov: terensko vozilo s policijsko opremo – večje, za UKP.
1) Kratek opis: dobava terenskega vozila
s policijsko opremo – večjega. Podrobnejši
opis predmeta javnega naročila bo naveden
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
7,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
31. 3. 2006.
Sklop št. 19
Naslov: terensko vozilo s policijsko opremo – večje, za UL.
1) Kratek opis: dobava terenskih vozil s
policijsko opremo – večjih. Podrobnejši opis
predmeta javnega naročila bo naveden v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 2 kosa.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
13,083.333,33 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
31. 3. 2006.
Sklop št. 20
Naslov: intervencijsko vozilo večje
(5+4).
1) Kratek opis: dobava intervencijskih vozil – večjih (5+4). Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 7 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
39,847.500 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
31. 3. 2006.
Sklop št. 21
Naslov: intervencijsko vozilo manjše
(4+2).
1) Kratek opis: dobava intervencijskega
vozila – manjšega (4+2). Podrobnejši opis
predmeta javnega naročila bo naveden v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
5,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:

predvideni datum začetka postopka oddaje:
31. 3. 2006.
Sklop št. 22
Naslov: specialno vozilo za oglede krajev
kaznivih dejanj.
1) Kratek opis: dobava specialnih vozil
za oglede krajev kaznivih dejanj. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 9 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
90,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
31. 3. 2006.
Sklop št. 23
Naslov: specialno vozilo za izvajanje
kontrole tehnične brezhibnosti vozil v cestnem prometu.
1) Kratek opis: dobava specialnega vozila za izvajanje kontrole tehnične brezhibnosti vozil v cestnem prometu. Podrobnejši
opis predmeta javnega naročila bo naveden
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
4,333.333,33 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
31. 3. 2006.
Sklop št. 24
Naslov: osebno dostavno vozilo, za delo
z radarjem.
1) Kratek opis: dobava osebnega dostavnega vozila, za delo z radarjem. Podrobnejši
opis predmeta javnega naročila bo naveden
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
2,333.333,33 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
31. 3. 2006.
Sklop št. 25
Naslov: specialno kombinirano vozilo namenjeno za izvajanje izravnalnih ukrepov
(»Schengen bus«).
1) Kratek opis: dobava specialnih kombiniranih vozil, namenjenih za izvajanje izravnalnih ukrepov (»Schengen bus«). Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo
naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 7 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
160,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
31. 3. 2006.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 31. 3. 2006.
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II.6) 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; iz sredstev skupnosti se sofinancira dobava prevoznih sredstev iz naslednjih
sklopov:
– sklopi 3, 6, 14, 15, 17, 18 in 22, in sicer:
Schengenski izvedbeni načrt – PSF0521;
– sklop 25: 2003 Nacionalni Phare program – P20032.
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:
27. 3. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-116/2006/2
Ob-9305/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) toč
ka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi: Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/472-57-91.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/472-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za izdelavo in dobavo
delov policijskih uniform, št. 430-116/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali
izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: izdelava in dobava delov policijskih uniform. Podrobnejši
opis in okvirne količine artiklov, ki so predmet javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 680,733.104,17
SIT.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: nepremočljiva oblačila
1) Kratek opis: nepremočljiva oblačila.
Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov,
ki so predmet javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet

Št.

javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 110,353.680
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 31. 3. 2006 .
Sklop št. 2
Naslov: suknjiči, hlače
1) Kratek opis: suknjiči in hlače. Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, bodo navedeni v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 78,200.791,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 31. 3. 2006.
Sklop št. 3
Naslov: jopiči vetrni
1) Kratek opis: jopiči vetrni. Podrobnejši
opis in okvirne količine artiklov, ki so predmet javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 9,029.050
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 31. 3. 2006.
Sklop št. 4
Naslov: srajce
1) Kratek opis: srajce. Podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 39,002.500
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 31. 3.2006.
Sklop št. 5
Naslov: čevlji
1) Kratek opis: čevlji. Podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 127,674.040
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 31. 3. 2006.
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Sklop št. 6
Naslov: puloverji, šali
1) Kratek opis: puloverji in šali. Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, bodo navedeni v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 83,352.846,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 31. 3. 2006.
Sklop št. 7
Naslov: hlačne nogavice – ženske
1) Kratek opis: hlačne nogavice – ženske. Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov, ki so predmet javnega razpisa, bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 4,944.600
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 31. 3. 2006.
Sklop št. 8
Naslov: nogavice
1) Kratek opis: nogavice. Podrobnejši
opis in okvirne količine artiklov, ki so predmet javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 30,740.626,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 31. 3. 2006.
Sklop št. 9
Naslov: torbice usnjene
1) Kratek opis: torbice usnjene. Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, bodo navedeni v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 17,268.708,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 31. 3. 2006.
Sklop št. 10
Naslov: pokrivala
1) Kratek opis: pokrivala. Podrobnejši
opis in okvirne količine artiklov, ki so predmet javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 23,100.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 31. 3. 2006.
Sklop št. 11
Naslov: čelade za motoriste z mikrokombinacijo
1) Kratek opis: čelade za motoriste z mikrokombinacijo. Podrobnejši opis in okvirne
količine artiklov, ki so predmet javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 27,459.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 31. 3. 2006.
Sklop št. 12
Naslov: kombinezoni za motoriste
1) Kratek opis: kombinezoni za motoriste. podrobnejši opis in okvirne količine
artiklov, ki so predmet javnega razpisa, bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 15,736.750
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 31. 3. 2006.
Sklop št. 13
Naslov: delovna oblačila
1) Kratek opis: delovna oblačila. Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, bodo navedeni v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 12,265.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 31. 3. 2006.
Sklop št. 14
Naslov: majice, puliji
1) Kratek opis: majice in puliji. podrobnejši opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, bodo navedeni v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
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javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 34,286.540
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetka postopka oddaje 31. 3. 2006.
Sklop št. 15
Naslov: rokavice usnjene
1) Kratek opis: rokavice usnjene. Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov, ki
so predmet javnega razpisa, bodo navedeni
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 8,722.350
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 31. 3. 2006.
Sklop št. 16
Naslov: podobleke termo
1) Kratek opis: podobleke termo. Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov, ki
so predmet javnega razpisa, bodo navedeni
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 5,237.587,50
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetka postopka oddaje 31. 3. 2006.
Sklop št. 17
Naslov: artikli iz usnja
1) Kratek opis: artikli iz usnja. Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, bodo navedeni v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 15,033.333,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetka postopka oddaje 31. 3. 2006.
Sklop št. 18
Naslov: delovna oblačila negorljiva
1) Kratek opis: delovna oblačila negorljiva. Podrobnejši opis in okvirne količine
artiklov, ki so predmet javnega razpisa, bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 9,324.366,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetka postopka oddaje 31. 3. 2006.

Sklop št. 19
Naslov: taktična oblačila negorljiva
1) Kratek opis: taktična oblačila negorljiva. Podrobnejši opis in okvirne količine
artiklov, ki so predmet javnega razpisa, bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 10,800.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetka postopka oddaje 31. 3. 2006.
Sklop št. 20
Naslov: torbe, nahrbtniki
1) Kratek opis: torbe, nahrbtniki. Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, bodo navedeni v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 13,201.266,66
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 31. 3. 2006.
Sklop št. 21
Naslov: brezrokavniki odsevni
1) Kratek opis: brezrokavniki odsevni.
Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov,
ki so predmet javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 5,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 31. 3. 2006.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 31. 3. 2006.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
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:
28. 3. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi:
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
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Storitve
Ob-9190/06

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen,
univ. dipl. prav., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/43-35-040, faks
01/43-04-580.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JV ZPC, SCP d.o.o., kontaktna oseba: Marko Marok, Dunajska 56,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/547-40-26,
faks 01/547-40-44, elektronska pošta: marko.marok@scp.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradbena dela za AC Pesnica – Slivnica, pododsek Ptujska cesta
– Zrkovska cesta od km 6+700 do km
10+847 in priključno cesto Nova Zrkov
ska cesta, II. etapa od km 1+905 do km
3+685.
II.2) Kraj izvedbe: Maribor.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 45233110-3; glavni besednjak, glavni predmet: gradbena dela za AC Pesnica
– Slivnica, pododsek Ptujska cesta – Zrkovska cesta od km 6+700 do km 10+847 in
priključno cesto Nova Zrkovska cesta, II.
etapa od km 1+905 do km 3+685.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
8.650,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: april 2006,
– gradnje: julij 2006.
II.7) Datum zaključka: 2011.
II.9) Drugi podatki:
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 45233110-3.
2) Vrsta in obseg: gradbena dela za AC
Pesnica – Slivnica, pododsek Ptujska cesta – Zrkovska cesta od km 6+700 do km
10+847.
3) Ocenjeni stroški: 7.400,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: april 2006,
– gradnje/dobave/izvedbe: julij 2006.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 45233110-3.
2) Vrsta in obseg: gradbena dela za priključno cesto Nova Zrkovska cesta, II. etapa
od km 1+905 do km 3+685.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
1.250,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: april 2006,
– gradnje/dobave/izvedbe: julij 2006.
5) Datum zaključka: 2011.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000148/2006.
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.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: lastna sredstva
DARS d.d. in MNZ.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Ob-9115/06
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:
Bernarda Oset, Hajdrihova ulica 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-33,
faks 01/474-25-02, elektronska pošta: bernarda.oset@eles.si,
internetni
naslov:
www.eles.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: Zavarovanje premoženja
ELES.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): nomenklatura CPC 812,814.
II.2.3) Kategorija storitve: 6.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: zavarovanje premoženja ELES.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št. 41/2006.
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: 23. 3. 2006.
Elektro – Slovenija d.o.o.

Javni razpisi
Blago
Št. 1/2006

Ob-8813/06

Razveljavitev
Naročnik Komunalno podjetje Ptuj d.d.
obvešča, da v javnem razpisu »dobava rovokopača«, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 23 z dne 3. 3. 2006, Ob-5746/06,
zahteve v razpisni dokumentaciji niso bile
opredeljene tako natančno, da bi bilo mogoče izbrati ustreznega ponudnika. Zato je
naročnik sprejel sklep o razveljavitvi javnega
naročila v celoti.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Št. 136/06

Ob-8961/06

Popravek
V javnem naročilu za nakup mikroskopov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 28
z dne 17. 3. 2006, se popravijo naslednje
točke:
II.18.8) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.26.10.00-7.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.26.10.00-7.
2) Kratek opis: nakup mikroskopov:
Mikroskop za očesno banko – 1 kos
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.26.10.00-7.
2) Kratek opis: nakup mikroskopov
Mikroskop za urinski sediment – 3
kosi
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Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.26.10.00-7
2) Kratek opis: nakup mikroskopov
Mikroskop s kamero – 1 kos
Vsi ostali podatki in informacije v navedeni objavi ostanejo nespremenjeni.
Klinični center Ljubljana
Ob-9155/06
Popravek
V javnem razpisu objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 24. 3. 2006,
Ob-8347/06, se sklop 4 (zamrznjene ribe)
ne upošteva.
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Ljubljana
Ob-8762/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) toč
ka(-e): Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o., Grajska pot 10, 1430 Hrastnik,
Slovenija, v roke: Nataša Deželak, tel.
00386/3/564-27-50, e-pošta: info@rtcz.si,
faks 00386/3/565-46-68, internetni naslov
naročnika: www.rtcz.si.
Internetni
naslov
profila
kupca:
www.rtcz.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri:
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije vstavite: Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o., Grajska pot 10, 1430 Hrastnik,
Slovenija, v roke: Nataša Deželak, tel.
00386/3/564-27-50, e-pošta: info@rtcz.si,
faks 00386/3/565-46-68, internetni naslov:
www.rtcz.si.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče dobiti pri:
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Regionalni tehnološki center
Zasavje d.o.o., Grajska pot 10, 1430 Hrastnik, Slovenija, v roke: Nataša Deželak, tel.
00386/3/564-27-50, e-pošta: info@rtcz.si,
faks 00386/3/565-46-68, internetni naslov:
www.rtcz.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
potrebno poslati na naslov:
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Regionalni tehnološki center
Zasavje d.o.o., Grajska pot 10, 1430 Hrastnik, Slovenija, v roke: Nataša Deželak, tel.
00386/3/564-27-50, e-pošta: info@rtcz.si,
faks 00386/3/565-46-68, internetni naslov:
www.rtcz.si
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– prejemnik sredstev EU,
– znanost in razvoj.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup raziskovalne opreme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Glavni kraj dobave: Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o., Grajska pot 10,
1430 Hrastnik, Slovenija.
II. 1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup, instalacija in vzdrževalne storitve
za opremo za sintriranje plastičnih prahov, ICP-OES spektrometer, centrifugo s
sistemom ogrevanja in osebne računalnike v prostorih Regionalnega tehnološkega centra Zasavje d.o.o., Grajska pot
10, 1430 Hrastnik, Slovenija.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 33.25.00.00-7, 33.25.33.00-1,
33.25.34.50-7, 30.20.00.00-1.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov oprema za lasersko sintiranje
plastičnih prahov
1) Kratek opis: nakup, instalacija in poprodajne storitve za opremo za lasersko
sintiranje plastičnih prahov v prostorih Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o.,
Grajska pot 10, 1430 Hrastnik, Slovenija,
DDP, najpozneje v 12 tednih po sklenitvi
pogodbe.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.25.00.00-7.
3) Količina ali obseg: 1 naprava.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 84 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: ICP-OES spektrometer
1) Kratek opis: nakup, instalacija in poprodajne storitve za ICP-OES spektrometer
v prostorih Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o., Grajska pot 10, 1430 Hrastnik,
Slovenija, DDP, najpozneje v 4 tednih po
sklenitvi pogodbe.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.25.33.00-1.
3) Količina ali obseg: 1 naprava.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 28 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: centrifuga s sistemom ogrevanja
1) Kratek opis: nakup, instalacija in poprodajne storitve za centrifugo s sistemom
ogrevanja v prostorih Regionalni tehnološki
center Zasavje d.o.o., Grajska pot 10, 1430
Hrastnik, Slovenija, DDP, najpozneje v 7
tednih po sklenitvi pogodbe.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.25.34.50-7.
3) Količina ali obseg: 1 naprava.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 49 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: osebni računalniki
1) Kratek opis: nakup osebnih računalnikov z dostavo v prostore Regionalnega
tehnološkega centra Zasavje d.o.o., Grajska
pot 10, 1430 Hrastnik, Slovenija, DDP, najpozneje v 3 tednih po sklenitvi pogodbe.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00-1.
3) Količina ali obseg: 1 naprava.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 21 dni od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
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II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 naprava za sintriranje plastičnih prahov s specificirano opremo. 1 SCP-OES spektrometer
s specificirano opremo. 1 centrifuga s sistemom ogrevanja s specificirano opremo. 2
osebna računalnika.
II.2.2) Opcije: ne.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva:
a) garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti mora biti v skladu
z vzorcem iz razpisne dokumentacije,
b) garancija za dobro izvedbo del v višini
10% pogodbene vrednosti mora biti v skladu
z vzorcem iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: 26. člen posebnih pogojev.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Izločeni bodo vsi ponudniki, ki:
a) so v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajah
in uredbah;
b) so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja, zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata (pravnomočno razsojene stvari);
c) so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
d) niso izpolnjevali obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, v kateri so bili ustanovljeni, ali določbami države naročnika;
e) so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata (pravnomočno razsojene stvari, v
zvezi z goljufijo, korupcijo, vpletenostjo v
kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo
nezakonito dejavnostjo, ki škoduje finančnim interesom skupnosti);
f) so v drugem postopku javnih naročil ali
postopku dodelitve sredstev, ki se financira
iz proračuna skupnosti, resno kršili pogodbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih
obveznosti.
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) izpisek iz registra podjetij, izdanega s
strani kompetentne pravne ustanove države, v kateri je ponudnik ustanovljen.
Ponudniki morajo predložiti dokazila, ki
izkazujejo, da niso v eni od zgornjih situacij,
po pravu države, v kateri so ustanovljeni.
Datum dokazil ne sme biti starejši od 180
dni pred dnevom, določenim kot skrajnim
rokom za oddajo ponudb.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) ponudniki morajo predložiti bilance
stanja za leto 2003 in 2004 oziroma revidirane bilance stanja za leto 2003 in 2004,
če je ponudnik po zakonu zavezan k reviziji
računovodskih izkazov.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

– merila, navedena v specifikaciji, povabila k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj
in v opisni.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2003/004-938-15.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 5. 2006 ob 11.
uri.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 5.
2006 ob 11. uri; Regionalni tehnološki center
Zasavje, Hrastnik, Slovenija.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in /ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Krepitev izbranih tehnoloških centrov, Proračunska linija PHARE
2003/004/938.15.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, pp 704,
1001
Ljubljana,
Slovenija,
e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev
ponudb: rok za vložitev zahtevka za revizijo
je 10 dni od prejema odločitve o dodelitvi
naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Ministrstvo za visoko šolstvo, tehnologijo in znanost, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mvzt@gov.si,
tel. +386/1/478-46-00, internetni naslov:
www.mvzt.gov.si, faks+ 386/1/478-47-19.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 3. 2006.
Regionalni tehnološki center Zasavje
Ob-8763/06
I.1) Name, addresses and contract
point(s): Regionalni tehnološki center Zasavje
d.o.o., Grajska pot 10, 1430 Hrastnik, Slovenija, for the attention of: Nataša Deželak,
telephone
00386/3/564-27-50,
e-mail:
info@rtcz.si, fax 00386/3/565-46-68.
General address of the contracting authority: www.rtcz.si.
Address
of
the
buyer
profile:
www.rtcz.si.
Further information can be obtained at:
I) Addresses and contact points from
which further information can be obtained:
Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o.,
Grajska pot 10, 1430 Hrastnik, Slovenija,
contact point(s): for the attention of: Nataša
Deželak, telephone 00386/3/564-27-50, email: info@rtcz.si, fax 00386/3/565-46-68.
II) Addresses and contact points from
which specifications and additional documents (including documents for competitive
dialogue as well a dynamic purchasing system) can be obtained: Regionalni tehnološki
center Zasavje d.o.o., Grajska pot 10, 1430
Hrastnik, Slovenija, contact point(s): for the
attention of: Nataša Deželak, telephone
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fax 00386/3/565-46-68, internet address:
www.rtcz.si.
III) Addresses and contact points to
which tenders/requests to participate must
be sent: Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o., Grajska pot 10, 1430 Hrastnik, Slovenija, for the attention of: Nataša
Deželak, telephone 00386/3/564-27-50, email: info@rtcz.si, fax 00386/3/565-46-68,
internet address: www.rtcz.si.
I.2) Type of the contracting authority and
main activity or activities:
– other: recipient of the Community cofinancing,
– other: science and development.
The contracting authority is purchasing
on behalf of other contracting authorities:
no.
II.l.1) Title attributed to the contract by
the contracting authority: contract for delivery of Research Equipment.
II.1.2) Type of contract and location of
works, place of delivery or of performance:
(b) Supplies.
Purchase.
Main place of delivery: Regionalni
tehnološki center Zasavje d.o.o., Grajska
pot 10, 1430 Hrastnik, Slovenia.
II.1.3) The notice involves: a public contract.
II.1.5) Short description of the contract
or purchase(s): The delivery, installation
and after-sales services of Equipment for
plastic powder laser sintering, ICP – OES
spectrometer, Centrifuge with a heating
system and personal computers at Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o.,
Grajska pot 10, 1430 Hrastnik, Slovenia.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): main vocabulary, main
object:
33.25.00.00-7,
33.25.33.00-1,
33.25.34.50-7, 30.20.00.00-1.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
II.1.8) Division into lots: yes.
Lot no 1
Title: Equipment for plastic powder laser
sintering
1) Short description: The delivery, installation and after-sales services of Equipment for plastic powder laser sintering at
Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o.,
Grajska pot 10, 1430 Hrastnik, Slovenia,
DDP at latest in 12 weeks after signing the
Contract.
2) Common procurement vocabulaty (CPV): main vocabulary, main object:
33.25.00.00-7.
3) Quantity or scope: one (1) device with
specified equipment.
4) Indication about different data for duration of contract or starting/ completion: 84
days from the award of the contract.
Lot no 2
Title: ICP – OES spectrometer
1) Short description: the delivery, installation and after-sales services of ICP – OES
spectrometer at Regionalni tehnološki center
Zasavje d.o.o., Grajska pot 10, 1430 Hrastnik, Slovenia, DDP at latest in 4 weeks after
signing the Contract.
2) Common procurement vocabulaty (CPV): main vocabulary, main object:
33.25.33.00-1.
3) Quantity or scope: one (1) device with
specified equipment.
4) Indication about different data for duration of contract or starting/ completion: 28
days from the award of the contract.
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Lot no 3
Title: Centrifuge with a heating system
1) Short description: the delivery, installation and after-sales services of Centrifuge with a heating system at Regionalni
tehnološki center Zasavje d.o.o., Grajska
pot 10, 1430 Hrastnik, Slovenia, DDP at latest in 7 weeks after signing the Contract.
2) Common procurement vocabulaty (CPV): main vocabulary, main object:
33.25.34.50-7.
3) Quantity or scope: one (1) device with
specified equipment.
4) Indication about different data for duration of contract or starting/ completion: 49
days from the award of the contract.
Lot no 4
Title: Personal computers
1) Short description: the delivery of Personal computers at Regionalni tehnološki
center Zasavje d.o.o., Grajska pot 10, 1430
Hrastnik, Slovenia, DDP at latest in 3 weeks
after signing the Contract.
2) Common procurement vocabulaty (CPV): main vocabulary, main object:
30.20.00.00-1.
3) Quantity or scope: two (2) personal
computers with specified equipment.
4) Indication about different data for duration of contract or starting/ completion: 21
days from the award of the contract.
If yes, tenders should be submitted for:
one or more lots.
II. 1.9) Variants will be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope: One (1)
device for plastic powder laser sintering with
specified equipment. One (1) ICP – OES
spectrometer with specified equipment. One
(1) Centrifuge with a heating system and
with specified equipment. Two (2) personal
computers with specified equipment.
II.2.2) Options: no.
III.1.1) Deposits and guarantees required:
a) The tender guarantee set at 5% of
the tendered price must be presented in the
form specified in the annex to the tender
dossier.
b) The performance guarantee set at
10% of the amount of the contract must be
presented in the form specified in the annex
to the tender dossier.
III.1.2) Main financing conditions and
payment arrangements and/or reference to
the relevant provisions regulating them: see
Article 26 of the Special Conditions.
III.1.4) Other particular conditions to
which the performance of the contract is
subject: no.
III.2.1) Personal situation of economic
operators, including requirements relating
to enrolment on professional or trade registers
The tenderer may not occur are not in
any situations listed below justifying their
exclusion from participation in the procurement procedure:
A) they are bankrupt or being wound
up, are having their affairs administered by
the courts, have entered into an arrangement with creditors, have suspended business activities are the subject of proceedings concerning those matters, or are in any
analogous situation arising from a similar
procedure provided for in national legislation
or regulations;
B) they have been convicted of an offence concerning their professional conduct
by a judgment which has the force of res
judicata;
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C) they have been guilty of grave professional misconduct proven by any means
which the contracting authority can justify;
D) they have not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country
in which they are established or with those
of the country of the contracting authority or
those of the country where the contract is to
be performed;
E) they have been the subject of a judgment, which has the force of res judicata
for fraud, corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity detrimental to the communities’ financial
interests;
F) following another procurement procedure or grant award procedure financed
by the community budget, they have been
declared to be in serious breach of contract
for failure to comply with their contractual
obligations.
Tenderers must supply the proof usual
under the law of the country in which they
are established. The date on the evidence
or documents provided must be no earlier
than 180 days before the deadline for submission of tenders.
III.2.2) Economic and financial capacity:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
a) Tenderer's balance sheets of 2003
and 2004 and/or audited balance sheets of
2003 and 2004, if the Tenderer is liable to
audit its accounting statements by law.
III.2.4) Reserved contracts: no.
IV.1.1) Type of procedure: open.
IV.2.1) Award criteria:
the most economically advantageous
tender in terms of:
– the criteria stated in the specifications,
in the invitation to tender or to negotiate or
in the descriptive document.
IV.2.2) An electronic auction will be used:
no.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: no.
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document:
Payable documents: no.
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders
or requests to participate: 17. 5. 2006 at
11 a.m.
IV.3.6) Language(s) in which tenders or
requests to participate may be drawn up:
english.
IV.3.7) Minimum time frame during which
the tenderer must maintain the tender: 120
days from the date stated for receipt of tender.
IV.3.8) Conditions for opening tenders:
18. 5. 2006 at 11 a.m.; Regionalni tehnološki
center Zasavje, Hrastnik, Slovenia.
VI.1) This is a recurrent procureme NT:
no.
VI.2) Contract related to a project and/or
programme financed by community founds:
yes.
If yes, reference to project(s) and/or
programme(s): Consolidation of selected
technological centres, Phare budget line
2003/004/938.15.
VI.4.1) Body responsible for appeal
procedures: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, pp 704, 1001 Ljubljana,
Slovenia, e-mail:dkom@gov.si, telephone
+386/1/234-28-00,
interneta
address:
www.gov.si/dkom/, fax +386/1/234-28-40.
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VI.4.2) Lodging of appeals: Precise information on deadline(s) for lodging appeals:
After the contract has been awarded, the
term for submitting a review claim shall be
10 days following the receipt of a note on the
contract award.
VI.4.2) Service from which information
about the lodging of appeals may be obtained:
Ministrstvo za visoko šolstvo, tehnologijo in
znanost, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenia, e-mail: gp.mvzt@gov.si, telephone
+386/1/478-46-00,
interneta
address:
www.mvzt.gov.si, fax +386/1/478-47-19.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
22. 3. 2006.
Regionalni tehnološki center
Zasavje d.o.o.
Ob-8806/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Razvojno tehnološki center Inštitut za klimatizacijo, gretje in hlajenje d.o.o. (HVAC Institute), v roke: Egon Venko, Godovič 150,
SI-5275 Godovič, tel. +386/5/377-44-02, faks
+386/5/377-44-26, e-mail: egon.venko@rtc-ikgh.si, internetni naslov: www.rtc-i-kgh.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontakt
ni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: razvoj in raziskave.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prenos toplote in snovi v napravah
in sistemih KGH (Heat and mass transfer in
HVAC systems and appliances).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Razvojno tehnološki center Inštitut za klimatizacijo, gretje in
hlajenje d.o.o., Godovič 150, Godovič, Slovenija.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
cilj pogodbe je nakup opreme v treh lotih:
– lot št. 1: merilna komora za merjenje
toplotnih moči, 1 kos;
– lot št. 2: IR kamera, 1 kos;
– lot št. 3: konverter, 1 kos.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 28200000, 33451000, 31121111.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: merilna komora za merjenje toplotnih moči.
1) Kratek opis: okoljska merilna komora
za merjenje grelnih moči centralnih radiatorjev po novem evropskem standardu EN
442.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni predmet: 28200000 Merilna komora
za merjenje toplotnih moči.
3) Količina ali obseg: 1.
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Sklop št. 2
Naslov: IR kamera.
1) Kratek opis: IR kamera: termografski
sistem.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni predmet: 33451000 IR kamera.
3) Količina ali obseg: 1.
Sklop št. 3
Naslov: konverter.
1) Kratek opis: brezkrtačni 50/60 Hz sinhroni/sinhroni konverter.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni predmet: 31121111 Konverter.
3) Količina ali obseg: 1.
Predložiti je treba ponudbe za en sklop.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– lot št. 1: merilna komora za merjenje
toplotnih moči, 1 kot;
– lot št. 2: IR kamera, 1 kos;
– lot št. 3: konverter, 1 kos.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek: 20. 4. 2006, zaključek: 30. 9.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija o pravilnosti podatkov: prijavitelji na
razpis morajo posredovati razpisno garancijo v višini 1% vrednosti postavke, na katero
se prijavljajo. Ta garancija bo vrnjena neizbranim prijaviteljem na razpis po končanem
razpisu in izbranim prijaviteljem po podpisani pogodbi z obeh strani. Ta garancija bo
izkoriščena v primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje vseh zahtev in pogojev, navedenih v
prijavi prijavitelja.
Garancija o ustreznosti proizvoda: od izbranega prijavitelja na razpis se bo pri podpisovanju pogodbe zahtevala garancija o
ustreznosti proizvoda v višini 10% vrednosti,
navedene v pogodbi. Garancija mora biti posredovana najkasneje v 30 dneh, po prejeti
podpisani pogodbi s strani naročnika. Če
izbrani prijavitelji ne more zagotoviti takšne
garancije v omenjenem roku, bo pogodba
izničena in se lahko na nova pogodba predloži drugemu najboljšemu prijavitelju, ki
ustreza izbranim kriterijem.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo:
Za lot št. 1:
a) 20% pri naročilu, račun v treh izvodih,
s fotokopijo veljavne pogodbe in garancijskega pisma;
b) 50% pri dostavi opreme, račun v treh
izvodih;
c) preostalih 30% v 30 dneh po zaključeni dostavi, vgradnji in zagonu opreme, s
certifikatom in vsemi tehničnimi dokumenti
in priročniki, račun v treh izvodih in kjer je
možno originalno garancijo.
Za lot št. 2:
a) 30% pri naročilu, račun v treh izvodih,
s fotokopijo veljavne pogodbe in garancijskega pisma;
b) 40% pri dostavi opreme, račun v treh
izvodih;
c) preostalih 30% v 30 dneh po zaključeni dostavi, vgradnji in zagonu opreme,
z vsemi tehničnimi dokumenti in priročniki,
račun v treh izvodih in kjer je možno originalno garancijo.
Za lot št. 3:
a) 30% pri naročilu, račun v treh izvodih,
s fotokopijo veljavne pogodbe in garancijskega pisma;
b) 40% pri dostavi opreme, račun v treh
izvodih;

c) preostalih 30% v 30 dneh po zaključeni dostavi, vgradnji in zagonu opreme,
z vsemi tehničnimi dokumenti in priročniki,
račun v treh izvodih in kjer je možno originalno garancijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: če je prijavitelj združena družba ali konzorcij dveh ali več oseb,
se vse osebe skupno in posamično obvezujejo izpolnjevati zahteve in pogoje pogodbe,
skladno z zakonom države naročnika, in
bodo, na zahtevo naročnika, določile vodjo,
ki bo imel pooblastilo za potrjevanje odločitev takšne združene družbe ali konzorcija.
Sestava združene družbe ali konzorcija se
ne sme spremeniti brez vnaprejšnjega pisnega privoljenja naročnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Fizične osebe, družbe in podjetja ne
bodo upravičene do sklenitve pogodbe če:
a) so v postopku stečaja ali nestabilni,
njihove posle upravljajo sodišča, so vstopili
v dogovore s svojimi kreditodajalci, so ustavili poslovne dejavnosti, so predmet v nadaljevanju teh zadev ali so v katerikoli podobni
situaciji, ki izhaja iz podobnega postopka, ki
je določen v nacionalni zakonodaji ali podzakonskih aktih;
b) so bili pravnomočno obsojeni za prekršek zaradi njihovega poslovnega/strokovnega vedenja;
c) so bili spoznani za krive hude strokovne napake dokazane preko naročnika;
d) niso izpolnili obveznosti povezanih s
plačilom prispevkov za socialno varstvo ali
davkov, ki so predpisani v državi, kjer so registrirani, ali v državi naročnika ali v državi,
kjer naj bi se pogodba izvršila;
e) so predmet pravnomočne obsodbe za
prevaro, korupcijo, vpletenost v kriminalno
dejavnost ali katerikoli drugo ilegalno aktivnost, ki bi škodovala finančnim interesom
skupnosti;
f) imajo že drugo dobljeno proceduro ali
subvencijo, financirano iz proračuna skupnosti, v kateri so bili spoznani, da so v resnem
prekršku z pogodbenimi obveznostmi.
Vsi prijavitelji morajo posredovati dokument v pisni obliki ali izjavo, običajno in
skladno z zakonom države prijavitelja, da ne
spadajo v nobeno od zgornjih kategorij.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
(I) izjava družbe, v kateri družba izjavlja,
da v zadnjih šestih mesecih ni imela blokiranega računa;
(II) izjava družbe o letnih prihodkih za
leta 2002, 2003 in 2004;
(III) izjava družbe, v kateri izjavlja, da je
imela letne prihodke v letu 2004:
(a) 2,000.000 EUR v primeru prijave za
lot št. 1,
(b) 200.000 EUR v primeru prijave za
lot št. 2, in
(c) 200.000 EUR v primeru prijave za
lot št. 3.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava družbe o kvalifikacijah in referencah
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na projektih, podobne narave in istih ciljev.
Opis mora slediti tehnični specifikaciji pripeti
prijavi na razpis. Referenca mora ustrezati
tehnični specifikaciji posameznega Lota, navedenega v povabilu na razpis. Informacija
o pomembnih projektih (najmanj en), povezanih s to pogodbo, mora biti vključena v
prijavi na razpis.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 7175103.03.03.0001.
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: 13. 4. 2006 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 4. 2006 do 8.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 4.
2006 ob 10. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Nacionalni program PHARE
2003 SI.2003/004-938-15 – Krepitev izbranih tehnoloških centrov.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbeni postopek: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, pp 704, SI-1000
Ljubljana, tel. +386/1/234-28-00, faks
+386/1/234-28-40, e-mail: dkom@gov.si,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite postopek o skrajnem(-ih)
roku(-ih) za vložitev ponudb: rok za vložitev
zahtevka za revizijo je 10 dni od prejema
odločitve o dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za visoko šolstvo, tehnologijo in
znanost, Trg OF 13, SI-1000 Ljubljana, tel.
+386/1/478-46-00, faks +386/1/478-47-19,
e-mail: gp.mvzt@gov.si, internetni naslov:
http://www.mvzt.gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 2. 2006.
Razvojno tehnološki center Inštitut
za klimatizacijo, gretje in hlajenje d.o.o.
Ob-8805/06
I.1) Name, addresses and contact point(s):
Razvojno tehnološki center Inštitut za klimatizacijo, gretje in hlajenje d.o.o. (HVAC Institute), attn: Mr Egon Venko, Godovič 150,
SI-5275 Godovič, tel. +386/5/377-44-02, fax
+386/5/377-44-26, e-mail: egon.venko@rtci-kgh.si, URL: www.rtc-i-kgh.si.
Further information can be obtained at:
as in above-mentioned contact point(s).
Specifications and additional documents
(including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system)
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can be obtained at: as in above-mentioned
contact point(s).
Tenders or requests to participate must
be sent to: as in above-mentioned contact
point(s).
I.2) Type of the contracting authority and
main activity or activities:
– other: Research and Development.
The contracting authority is purchasing
on behalf of other contracting authorities:
no.
II.1.1) Title attributed to the contract by
the contracting authority: Heat and mass
transfer in HVAC systems and appliances.
II.1.2) Type of contract and location of
works, place of delivery or of performance:
supplies.
Purchase.
Main place of delivery: Razvojno
technološki center Inštitut za klimatizacijo,
gretje in hlajenje d.o.o. (HVAC Institute),
Godovič 150, Godovič, Slovenia.
NUTS code: SI.
II.1.3) The notice involves: a public contract.
II.1.5) Short description of the contract
or purchase(s): object of the contract is
purchase of supplies in 3 lots:
lot No; description/object; (quantity):
– lot No 1; test chamber for measuring
output; (1);
– lot No 2; IR camera; (1);
– lot No 3; converter; (1).
II.1.6) Common procurement vocabulary
(CPV): 28200000, 33451000, 31121111.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
II.1.8) Division into lots: yes.
Lot No 1
Title: Test chamber for measuring heat
output.
1. Short description: environmental test
chamber for measuring the heat output of
central heating radiators to the new European Standard EN 442.
2. Common Procurement Vocabulary
(CPV): main object: 28200000 Test chamber for measuring heat output.
3. Quantity or scope: 1.
Lot No 2
Title: IR camera.
1. Short description: IR camera: thermographic system.
2. Common Procurement Vocabulary
(CPV): main object: 33451000 IR camera.
3. Quantity or scope: 1.
Lot No 3
Title: Converter.
1. Short description: Brushless 50/60 Hz
Synchronous/Synchronous Converter.
2. Common Procurement Vocabulary
(CPV): main object: 31121111 Converter.
3. Quantity or scope: 1.
Tenders should be submitted for 1 lot
only.
II.1.9) Variants will be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope:
lot No; description/object; (quantity):
– lot No 1; test chamber for measuring
heat output; (1);
– lot No 2; IR camera; (1);
– lot No 3; converter; (1).
II.2.2) Options: No.
II.3) Duration of the contract or time-limit
for completion: starting: 20. 4. 2006, completion: 30. 9. 2006.
III.1.1) Deposits and guarantees required: tender guarantee: tenderers must
provide a tender guarantee of 1% of their
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tender price when submitting their tender.
This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure
has been completed and to the successful tenderer upon signature of the contract
by all parties. This guarantee will be called
upon if the tenderer does not fulfil all obligations stated in its tender.
Performance guarantee: the successful
tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 10% of the amount of the
contract at the signing of the contract. This
guarantee must be provided no later than 30
days after the tenderer receives the contract
signed by the contracting authority. If the selected tenderer fails to provide such a guarantee within this period, the contract will be
void and a new contract may be drawn up
and sent to the tenderer which has submitted the next best compliant tender.
III.1.2) Main financing conditions and
payment arrangements and/or reference to
the relevant provisions regulating them:
For lot No 1:
(a) for the 20% pre-financing, the
invoice(s) in triplicate, in addition to the payment request, a photocopy of the contract
and of the performance guarantee;
(b) for the 50% at material delivery, the
invoice(s) in triplicate;
(c) for the balance of 30% in 30 days
after completion of delivery, installation and
putting-in-operation, with certification and
all technical documents and manuals, the
invoice(s) in triplicate and, where appropriate, the original of the guarantee.
For lot No 2:
(a) for the 30% pre-financing, the
invoice(s) in triplicate, in addition to the payment request, a photocopy of the contract
and of the performance guarantee;
(b) for the 40% at material delivery, the
invoice(s) in triplicate;
(c) for the balance of 30% in 30 days
after completion of delivery, installation and
putting-in-operation, with all technical documents and manuals, the invoice(s) in triplicate and, where appropriate, the original of
the guarantee.
For lot No 3:
(a) for the 30% pre-financing, the
invoice(s) in triplicate, in addition to the payment request, a photocopy of the contract
and of the performance guarantee;
(b) for the 40% at material delivery, the
invoice(s) in triplicate;
(c) for the balance of 30% in 30 days
after completion of delivery, installation and
putting-in-operation, with all technical documents and manuals, the invoice(s) in triplicate and, where appropriate, the original of
the guarantee.
III.1.3) Legal form to be taken by the group
of economic operators to whom the contract
is to be awarded: if the contractor is a joint
venture or consortium of 2 or more persons,
all such persons shall be jointly and severally bound to fulfil the terms of the contract
according to the law of the State of the contracting authority and shall, at the request of
the contracting authority, designate 1 of such
persons to act as leader with authority to bind
the joint venture or consortium. The composition of the joint venture or consortium shall
not be altered without prior consent in writing
of the contracting authority.
III.1.4) Other particular conditions to
which the performance of the contract is
subject: no.
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III.2.1) Personal situation of economic
operators, including requirements relating
to enrolment on professional or trade registers:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
natural persons, companies or firms shall
not be eligible for the award of contracts
where:
(a) they are bankrupt or being wound
up, are having their affairs administered by
the courts, have entered into an arrangement with creditors, have suspended business activities, are the subject of proceedings concerning those matters, or are in any
analogous situation arising from a similar
procedure provided for in national legislation
or regulations;
(b) they have been convicted of an offence concerning their professional conduct
by a judgment which has the force of 'res
judicata';
(c) they have been guilty of grave professional misconduct proven by any means
which the contracting authority can justify;
(d) they have not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country
in which they are established or with those
of the country of the contracting authority or
those of the country where the contract is to
be performed;
(e) they have been the subject of a judgment which has the force of 'res judicata'
for fraud, corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity detrimental to the Communities' financial
interests;
(f) following another procurement procedure or grant award procedure financed
by the Community budget, they have been
declared to be in serious breach of contract
for failure to comply with their contractual
obligations.
All tenderers must provide the documentary proof or statement usual under the law
of the country that they do not fall into any
of the categories listed above.
III.2.2) Economic and financial capacity:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
(I) a statement of the firm which states
that firm's bank account was not blocked in
the last 6 months;
(II) a statement of the firm's overall turnover for the years 2002, 2003 and 2004;
(III) a statement of the firm which states
that firm's overall turnover in the year 2004
was:
(a) EUR 2.000.000 in case of tender for
lot No 1,
(b) EUR 200.000 in case of tender for
lot No 2, and
(c) EUR 200.000 in case of tender for
lot No 3.
III.2.3) Technical capacity: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: a statement
of the firm's qualifications and reference
to projects of similar nature and the same
scope. The description needs to follow the
technical specifications attached to the tender dossier. The reference must comply to
the technical specification of individual lot
stated in the letter of invitation to tender.
The information on major relevant projects
related to this contract (at least 1) must be
attached to the tender dossier.

no.
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III.2.4) Reserved contracts: no.
IV.1.1) Type of procedure: open.
IV.2.1) Award criteria: lowest price.
IV.2.2) An electronic auction will be used:

IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
7175103.03.03.0001.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: no.
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document: time-limit for receipt
of request for documents or for accessing
documents: 13. 4. 2006 (8:00).
Payable documents: no.
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or
requests to participate: 19. 4. 2006 (8:00).
IV.3.6) Language(s) in which tenders or
requests to participate may be drawn up:
english.
IV.3.7) Minimum time-frame during which
the tenderer must maintain the tender: 90
days from the date stated for receipt of tender.
IV.3.8) Condition for opening of tenders:
19. 4. 2006 (10:00).
Persons authorised to be present at the
opening of tenders: no.
VI.1) This is a recurrent procurement:
no.
VI.2) Contract related to a project and/or
programme financed by EU funds: yes.
If yes, reference to project(s) and/or
programme(s): Phare national programme
2003, Consolidation of selected technology
centres.
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures: Državna revizijska
komisija, Slovenska cesta 54, pp 704,
SI-1000 Ljubljana, tel. +386/1/234-28-00,
fax +386/1/234-28-40, e-mail: dkom@gov.si,
URL: http://www.gov.si/dkom/.
VI.4.2) Lodging of appeals: precise information on deadline(s) for lodging appeals:
the deadline for lodging appeal to revision
is 10 days after receiving notice on award
of contract.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained: Ministry of High Education, Science and Technology, Trg OF 13,
SI-1000 Ljubljana, tel. +386/1/478-46-00, fax
+386/1/478-47-19, e-mail: gp.mvzt@gov.si,
URL: http://www.mvzt.gov.si.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27. 2. 2006.
Razvojno tehnološki center Inštitut
za klimatizacijo, gretje in hlajenje d.o.o.
Ob-8764/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) toč
ka(-e): SETCCE, Jamova cesta 39,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Mirjana Oblak, tel. +386/1/477-38-61, e-pošta:
info@setcce.org, faks +386/1/477-39-11.
Internetni
naslov
naročnika:
www.setcce.org.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kon
taktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).

I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: zasebni zavod;
– drugo: informacijske tehnologije.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: oprema za Tehnološki center
SETCCE.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave:
– Ljubljana,
– Novo mesto.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: v
okviru izvajanja projekta krepitev tehnološke razvojno raziskovalne infrastrukture na
področju načrtovanja in razvoja tehnologij
informacijske varnosti in sistemov elektronskega poslovanja objavlja SETCCE razpis
za nakup strojne in programske opreme.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.26.20.00-3, dopolnilni besednjak: aplikativni strežnik; glavni predmet, glavni besednjak: 30.21.31.00-6, dopolnilni besednjak:
prenosni računalnik; glavni predmet, glavni
besednjak: 30.21.51.00-6, dopolnilni besednjak: brezprekinjeno napajanje; glavni
predmet, glavni besednjak: 30.24.13.10-6,
dopolnilni besednjak: Linux Red Hat Enterprise; glavni predmet, glavni besednjak:
30.24.13.10-6, dopolnilni besednjak: Windows 2003 server standard; glavni predmet, glavni besednjak: 30.25.97.00-6,
dopolnilni besednjak: dokumentacijski strežnik; glavni predmet, glavni besednjak:
30.25.80.00-2, dopolnilni besednjak: podatkovni strežnik; glavni predmet, glavni
besednjak: 30.23.11.10-1, dopolnilni besednjak: Oracle Database Standard Edition
ali ekvivalent; glavni predmet, glavni besednjak: 30.24.20.00-7, dopolnilni besednjak:
programska oprema za požarni zid; glavni
predmet, glavni besednjak: 72.00.00.00-5,
dopolnilni besednjak: podpora uporabnikom; dodatni predmet(-i), glavni besednjak:
30.23.00.00-0, dopolnilni besednjak: strojni
modul za časovno žigosanje (Time Stamping
appliance); dodatni predmet(-i), glavni besednjak: 30.23.00.00-0, dopolnilni besednjak:
strojni modul za verodostojen časovni vir
(Trusted Timestamp source); dodatni predmet(-i), glavni besednjak: 30.21.71.30-3, dopolnilni besednjak: strojni modul za zaščito
kriptografskih elementov; dodatni predmet(i), glavni besednjak: 30.21.71.30-3, dopolnilni besednjak: strojni modu za pospešeno izvajanje funkcij; dodatni predmet(-i),
glavni besednjak: 32.55.23.10-3, dopolnilni
besednjak: govorni prehod za IP telefonijo; dodatni predmet(-i), glavni besednjak:
32.55.21.00-8, dopolnilni besednjak: IP telefon; dodatni predmet(-i), glavni besednjak:
32.54.50.00-5, dopolnilni besednjak: uprav
ljalno vozlišče; dodatni predmet(-i), glavni
besednjak: 32.41.31.00-2, dopolnilni besednjak: ethernetno stikalo.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: računalniška oprema za razvoj,
evaluacijo in testiranje.
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1) Kratek opis: računalniška oprema za
razvoj, evaluacijo in testiranje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.26.20.00-3, dopolnilni besednjak: aplikativni strežnik; dodatni predmet(-i), glavni
besednjak: 30.21.31.00-6, dopolnilni besednjak: prenosni računalnik; dodatni predmet(-i), glavni besednjak: 30.21.51.00-6,
dopolnilni besednjak: brezprekinjeno napajanje; dodatni predmet(-i), glavni besednjak:
30.24.13.10-6, dopolnilni besednjak: Linux
Red Hat Enterprise; dodatni predmet(-i),
glavni besednjak: 30.24.13.10-6, dopolnilni besednjak: Windows 2003 server standard.
3) Količina ali obseg:
– aplikativni strežnik (2x),
– prenosni računalnik (1x),
– brezprekinjeno napajanje (4x),
– Linux Red Hat Enterprise (2x),
– Windows 2003 server standard (2x).
Sklop št. 2
Naslov: računalniška oprema za aplikacije in podatkovna skladišča.
1) Kratek opis: računalniška oprema za
aplikacije in podatkovna skladišča.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.25.97.00-6, dopolnilni besednjak: dokumentacijski strežnik; dodatni predmet(-i),
glavni besednjak: 30.25.80.00-2, dopolnilni besednjak: podatkovni strežnik; dodatni
predmet(-i), glavni besednjak: 30.23.11.10-1,
dopolnilni besednjak: Oracle Database Standard Edition ali ekvivalent.
3) Količina ali obseg:
– dokumentacijski strežnik (1x),
– podatkovni strežnik (1x),
– Oracle Database Standard Edition ali
ekvivalent (1x).
Sklop št. 3
Naslov: programska oprema – požarni
zid.
1) Kratek opis: programska oprema – požarni zid.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 30.24.20.00-7, dopolnilni besednjak: programska oprema za požarni
zid; dodatni predmet(-i), glavni besednjak:
72.00.00.00-5, dopolnilni besednjak: podpora uporabnikom.
3) Količina ali obseg:
– programska oprema za požarni zid
(1x),
– podpora uporabnikom (1x).
Sklop št. 4
Naslov: časovni žig.
1) Kratek opis: časovni žig.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.00.00-0, dopolnilni besednjak: strojni modul za časovno žigosanje (Time
Stamping appliance); dodatni predmet(-i),
glavni besednjak: 30.23.00.00-0, dopolnilni besednjak: strojni modul za verodostojen časovni vir (Trusted Timestamp source); dodatni predmet(-i), glavni besednjak:
30.21.71.30-3, dopolnilni besednjak: strojni modul za zaščito kriptografskih elementov; dodatni predmet(-i), glavni besednjak:
30.21.71.30-3, dopolnilni besednjak: strojni
modul za pospešeno izvajanje funkcij.
3) Količina ali obseg:
– strojni modul za časovno žigosanje
(Time Stamping appliance) (1x),
– strojni modul za verodostojen časovni
vir (Trusted Timestamp source) (1x),
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– strojni modul za zaščito kriptografskih
elementov (1x),
– strojni modul za pospešeno izvajanje
funkcij (1x).
Sklop št. 5
Naslov: oprema za govor preko IP.
1) Kratek opis: oprema za govor preko
IP.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 32.55.23.10-3, dopolnilni besednjak: govorni prehod za IP telefonijo;
dodatni predmet(-i), glavni besednjak:
32.55.21.00-8, dopolnilni besednjak: IP
telefon; dodatni predmet(-i), glavni besednjak: 32.54.50.00-5, dopolnilni besednjak:
upravljalno vozlišče; dodatni predmet(-i),
glavni besednjak: 32.41.31.00-2, dopolnilni
besednjak: ethernetno stikalo.
3) Količina ali obseg:
– govorni prehod za IP telefonijo (1x),
– IP telefon (20x),
– upravljalno vozlišče (1x),
– ethernetno stikalo (1x).
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: računalniška oprema za razvoj, evaluacijo in testiranje;
– sklop 2: računalniška oprema za aplikacije in podatkovna skladišča;
– sklop 3: programska oprema – požarni zid;
– sklop 4: časovni žig;
– sklop 5: oprema za govor preko IP.
Ocenjena vrednost brez DDV: med
90.000 in 98.000 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek: 31. 3. 2006; zaključek: 24. 4.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancijo ponudbe – 1% vrednosti finančne
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo:
Plačilo bo izvedeno v devizah za tuje ponudnike in v nacionalni valuti za slovenske
ponudnike.
Pogoji plačila so natančneje podani v
razpisni dokumentaciji oziroma naročnik bo
izvedel plačilo v roku 45 dni po prejemu računov ali po začasnem prevzemu blaga, če
je to poznejše.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) niso v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajah
in uredbah;
b) niso bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja, zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata (pravnomočno razsojene stvari);
c) niso bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
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d) so izpolnjevali obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, v kateri so bili ustanovljeni, ali določbami države naročnika;
e) niso predmet sodbe, ki ima moč res
judicata (pravnomočno razsojene stvari), v
zvezi z goljufijo, korupcijo, vpletenostjo v
kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo
nezakonito dejavnostjo, ki škoduje finančnim interesom skupnosti;
f) niso v drugem postopku javnih naročil
ali postopku dodelitve sredstev, ki se financira iz proračuna skupnosti, resno kršili pogodbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih obveznosti.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izpisek iz sodnega registra ali potrdilo
iz seznama samostojnih podjetnikov;
– potrdilo davčnega urada o poravnanih
davkih in prispevki;
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacija;
– potrdilo o solventnosti ponudnika s
strani banke /UJP ali bilanco stanja zadnjih
dveh let ali BON obrazca.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Zmanjševanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji in dialogom:
Uporaba postopka po fazah za postopno
zmanjševanje števila rešitev, o katerih je
treba razpravljati, ali ponudb, o katerih se je
treba pogajati: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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 je 18. 4. 2006.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 4. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški, 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: 24. 4.
2006 ob 14. uri; SETCCE, Jamova 39, Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; nacionalni program Phare 2003
– Krepitev izbranih tehnoloških centrov.
VI.3) Dodatne informacije: ponudniki lahko postavijo dodatna vprašanja glede vsebine in pogojev v razpisni dokumentaciji v
pisni obliki najkasneje 16 dni pred rokom
za oddajo ponudb, pri čemer se morajo sklicevati na referenčno številko in na naslov
predmeta (nacionalni program Phare 2003
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– krepitev izbranih tehnoloških centrov). Odgovori na vsa prejeta dodatna vprašanja
glede vsebine in pogojev v razpisni dokumentaciji bodo najpozneje 6 dni pred rokom
za oddajo ponudb dostopni na spletni strani
iz I.1) točke objave. Po temu roku dodatna
pojasnila ne bodo možna.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, pp 704,
1001
Ljubljana,
Slovenija,
e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
zahtevka za revizijo je 0 dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
visoko šolstvo, tehnologijo in znanost, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mvzt@gov.si, tel. +386/1/478-46-00, faks
+386/1/478-47-19.
SETCCE
Ob-8788/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) toč
ka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka
Horvat, faks 02/449-23-79.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kon
taktni(-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
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: drugo.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: stroji za štetje gotovine.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago:
– nakup.
Glavni kraj dobave: poštne poslovalnice
po celotni Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
11.1.3) Obvestilo vključuje:
– javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in inštalacija strojev za štetje gotovine.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30123000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: stroji za štetje bankovcev z vgrajenimi detektorji
1) Kratek opis: dobava strojev za štetje
bankovcev z vgrajenimi detektorji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30123000.
3) Količina ali obseg: 119 kosov.
Sklop št. 2
Naslov: stroji za kontrolno štetje bankovcev
1) Kratek opis: dobava strojev za kontrolno štetje bankovcev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30123000.
3) Količina ali obseg: 2 kosa.
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Sklop št. 3
Naslov: stroji za štetje kovancev (manjši
lijak)
1) Kratek opis: dobava strojev za štetje
kovancev (manjši lijak).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30123620.
3) Količina ali obseg: 148 kosov.
Sklop št. 4
Naslov: stroji za štetje kovancev (avtomatski večji lijak)
1) Kratek opis: dobava strojev za štetje
kovancev (avtomatski večji lijak).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30123620.
3) Količina ali obseg: 3 kose.
Sklop št. 5
Naslov: stroji za sortiranje in štetje mešanih kovancev
1) Kratek opis: dobava strojev za sortiranje in štetje mešanih kovancev
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30123610, glavni besednjak, dodatni predmet: 30123620.
3) Količina ali obseg: 2 kosa.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava in inštalacija strojev za štetje gotovine,
in sicer:
1. sklop: stroji za štetje evro bankovcev z
vgrajenimi detektorji – 119 kosov,
2. sklop: stroji za kontrolno štetje bankovcev – 2 kosa,
3. sklop: stroji za štetje kovancev (manjši
lijak) – 148 kosov,
4. sklop: stroji za štetje kovancev (večji
lijak) – 3 kose,
5. sklop: stroji za sortiranje in štetje mešanih kovancev – 2 kosa.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
80,001.920.00 JPY.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: če
vrednost ponudbe presega 30,000.000 SIT.
Bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 1,000.000 SIT), izbrani ponudnik bo
predložil bančno garancijo za dobro izvedbo
posla (v višini 10% pogodbene vrednosti) in
za odpravo napak v garancijski dobi (v višini
10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,

– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do roka iz
razpisne dokumentacije,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora imeti status pooblaščenega prodajalca opreme, ki jo ponuja,
– za ponujeno opremo mora biti zagotovljen vsaj en servis v Sloveniji,
– priloženi tehnični podatki in navodila
za uporabo.
Il.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
Ponderiranje
1. cena
65
2. garancijska doba
10
3. servisna mreža v Sloveniji
8
4. dodatna funkcionalnost
(samo za sklop 1)
7
5. odzivni čas za odpravo okvar
5
6. število prodanih ponujenih tipov
strojev
5
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 24/B.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
21. 5. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da; 2.000
SIT.
Pogoji in način plačila: pogoji in način
plačila (plačilo razpisne dokumentacije je potrebno samo v primeru, če ponudnik želi prejeti razpisno dokumentacijo v tiskani obliki):
na TRR 90672-0000040025, sklic 0000-17.
Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko,
posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da
pripišejo številko in naziv javnega naročila.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 5. 2006 ob 12.
uri.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 5.
2006 ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 3. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-8789/06
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:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 18/JNB.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbor dobavitelja čelad za motoriste, in
sicer: čelad za motoriste za poletne dni in
čelad za motoriste za celoletno uporabo,
t.i. univerzalnih čelad. Izbrani ponudnik bo
dobavil čelade za motoriste (letne in univerzalne) metalno-srebrne barve, s tehničnimi
karakteristikami, navedenimi v ponudbi in
dodatno opremo: ščit čelade v črni barvi z
znakom Pošte in vizirjem.
Predložitev modela čelade je obvezni del
ponudbe.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Poštno skladišče Maribor,
Zagrebška 106, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope – vrste blaga: da.
Sklop – vrsta blaga št. 01
2) Kratek opis: letne čelade za motoriste.
3) Obseg ali količina: 1300 kosov in lahko odstopa.
Sklop – vrsta št. 02
2) Kratek opis: univerzalne čelade za
motoriste.
3) Obseg ali količina: 370 kosov in lahko
odstopa.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop
– vrsto, vse sklope – vrste.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čelade
za motoriste – letne: 1300 kosov. Čelade za
motoriste – univerzalne: 370 kosov. Količine
so okvirne in lahko odstopajo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 15 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini 500.000 SIT). Izbrani dobavitelj predloži
bančno garancijo za dobro izvedbo posla (v
višini 10% ponudbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 19. 7.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
dobavil blago v roku in na lokacijo iz razpisne dokumentacije,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
reklamacijo naročnika rešil najkasneje v 8
koledarskih dneh od prejema pisne reklamacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– homologacija ECE 22/05 za letno in
univerzalno čelado za motoriste,
– predložitev vzorca letne in univerzalne
čelade za motoriste.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena po vrsti blaga.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 18/JNB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 5. 2006.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
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da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 5. 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 19. 7. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 5. 2006
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, 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: 22. 3. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-8791/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Slovenska Bistrica, kontaktna oseba: Danilo Lončarič, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel. 02/843-28-24,
faks 02/818-11-41, 02/843-28-50, elektronska pošta: dani.loncaric@slov-bistrica.si, internetni naslov: www.slovenska-bistrica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN – 40/01 – B/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javni razpis za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku za dobavo in montažo
opreme za potrebe Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trg svobode 16, 2310
Slovenska Bistrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: oprema za Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.
3) Obseg ali količina: fiksna oprema.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: oprema za knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.
3) Obseg ali količina: pisarniško pohištvo.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: oprema za Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.
3) Obseg ali količina: knjižnična oprema.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1 – fiksna oprema,
– sklop 2 – pisarniško pohištvo,
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– sklop 3 – knjižnična oprema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 22. 3. 2006 in/ali konec
31. 7. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
odpravo napak v garancijskem roku, bančna
garancija za dobro izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: opredeljeno 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: opredeljeno 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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji – navodila ponudnikom za
izdelavo ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN – 40/01 –
B/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 4. 2006
ob 8. uri; Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica – sejna soba II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 3. 2006.
Občina Slovenska Bistrica
Ob-8932/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Darja Ferlinc, 2500 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-10, faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.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.
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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: 20-2006/JNB.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kolesa in stranski nosilci s torbami.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave – sedeži
poslovnih enot Pošte Slovenije, d.o.o.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 143 koles in 143 stranskih nosilcev s torbami.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od izdaje računa. Priloga
računa je podpisana dobavnica s strani naročnika, za dobavljena kolesa in stranske
nosilce s torbami. Datum na računu ne sme
biti starejši od datuma prejema blaga s strani naročnika. Na računu mora biti označen
sklic na pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja, zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 24. 7.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, iz katere je razvidna
servisna mreža pooblaščenih serviserjev, ki
so kadrovsko in tehnično usposobljeni za
izvajanje vzdrževanja koles v garancijski in
izven garancijski dobi,

– izjava ponudnika, ki dokazuje, da je
ponudnik pooblaščen prodajalec za ponujeno znamko koles,
– izjava ponudnika, ki dokazuje, da je
splošna garancija za celotno kolo in stranske nosilce s torbami najmanj 12 mesecev. Garancijski rok začne teči z dnem
predaje sredstva končnemu uporabniku
(pismonoši),
– izjava ponudnika, da bo ponudnik organiziral izobraževanje skrbnikov voznih
parkov PE glede pravilne in gospodarne
uporabe koles in stranskih nosilcev s torbami, in sicer na vseh PE,
– izjava ponudnika, da bo ponudnik predložil: navodila za uporabo v slovenskem
jeziku, garancijsko in servisno knjižico. Ponudnik pripravi krajša navodila za vzdrževanje in uporabo oziroma opozorila za kolesa
in stranske nosilce s torbami (list A4),
– izjava ponudnika, s katero se proizvajalec koles zavezuje, da bo zagotavljal vse
rezervne dele pri pooblaščenih serviserjih
praviloma v 24 urah, najpozneje pa v treh
delovnih dneh,
– izjava ponudnika, s katero se ponudnik
zavezuje, da bo na vsakem kolesu pred dobavo izvedel prvi servis,
– izjava ponudnika, s katero se ponudnik
zavezuje, da bo za nenačrtovane izpade
(npr. nerazpoložljivost z rezervnimi deli, pogoste okvare) koles v času življenjske dobe
(4 leta) le-teh nudil nadomestna kolesa, in
sicer vsaj 4 kolesa.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba za
kolesa glede na:
– ceno (75 točk),
– servisno mrežo (15 točk) in
– garancijsko dobo (10 točk).
Ekonomsko najugodnejša ponudba za
stranske nosilce s torbami glede na:
– ceno (90 točk) in
– garancijsko dobo (10 točk).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 5. 2006 do 12.
ure.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR
90672-0000040025,
sklic
0000-17.
Prosimo,da dokazilo o opravljenem plačilu
in vaš točen naslov pošljete po mailu ali
faksu 02/449-23-79.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 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 24. 7. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 3. 2006
ob 10. uri.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 3. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-8933/06
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: Igor Turk, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-95-32, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: igor.turk@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., soba 211, kontaktna oseba: Vlasta Gladek, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-03,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vlasta.gladek@energetika-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: po pošti
na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374,
1001 Ljubljana ali osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDO 18-06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in vgradnja zaporne armature.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 2 kosa
DN 350; 2 kosa DN 150; 2 kosa DN 200.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se bodo izvajala izven ogrevne sezone, in sicer od 1. 6. do 15. 9. 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: maksimalno 5 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: najmanj
30 dni od datuma izdaje računa za posamezno vgrajeno zaporno armaturo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek, katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančni sposobnosti:

Št.

Ponudnik ne sme imeti v zadnjih šestih
mesecih neporavnane obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izvajalec vgradnje mora imeti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z
določili 33. člena ZGO-1,
– rok izvedbe,
– rok plačila,
– terminski plan,
– referenčna lista kadrov,
– tehnična opremljenost,
– strokovna priporočila – reference,
– garancijski rok,
– upoštevanje naročnikovih tehničnih
smernic.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDO 18-06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 4. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana, s sklicem na št. 500-18-06. 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: 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 4. 2006
ob 11.30; sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi 70.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 4/06
Ob-8944/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Študentski domovi v Ljubljani, kontaktna oseba:
Mojca Oražem, Cesta 27. aprila 31, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-10-05, faks
01/242-10-10, elektronska pošta: studentski.domovi@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: LIZ-Inženiring d.d., kontaktna oseba: Janez Sitar, Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-44-030,
faks 01/23-44-050, elektronska pošta: Majda.Krampelj@liz-inzeniring.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: LIZ-Inženiring d.d., kontaktna oseba: Janez Sitar, Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-44-030,
faks 01/23-44-050, elektronska pošta: Majda.Krampelj@liz-inzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Študent-
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ski domovi v Ljubljani, kontaktna oseba:
Mojca Oražem, Cesta 27. aprila 31, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-10-05, faks
01/242-10-10, elektronska pošta: studentski.domovi@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in vgradnja pohištvene opreme
za objekt študentskega doma Kardeljeva
ploščad 5, Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Študentski dom Kardeljeva
ploščad 5, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je dobava in vgradnja
pohištvene opreme v skladu z razpisno dokumentacijo ter v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek maja 2006 in/ali konec
junija 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% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani
izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu
pogodbe;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi
v višini 10% pogodben vrednosti, ki jo bo
izvajalec predal naročniku ob primopredaji
opreme.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– do 90% pogodbene vrednosti na osnovi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika potrjenih začasnih mesečnih situacij
in v skladu z dinamiko, zagotovljenih proračunskih sredstev;
– preostalih 10% na osnovi potrjene
končne situacije s strani pooblaščenega
predstavnika naročnika (nadzora), po pridobljenem pravnomočnem uporabnem dovoljenju in odpravi pomanjkljivosti, po kvalitetni
primopredaji del, predaji bančne garancije
oziroma garancije zavarovalnice za garancijsko dobo, v 60 dneh od uradnega prejetja
potrjene končne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeni v razpisni dokumentaciji,
skladno z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran za dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
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za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij in
za samostojne podjetnike posameznike
(fizične osebe):
– priglasitveni list DURS.
– Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
– Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež.
– Potrdili, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi s svojim poslovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
– Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v
zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi
v skladu z Odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih uporabnikov, izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za
leto 2004 in 2005 ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte
transakcijske račune,
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS o
odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto
2004 in 2005 (potrjeno s strani pristojne izpostave DURS), podatke iz bilance stanja in
iz poslovnega izida za leto 2004 (iz davčne
napovedi za leto 2004 in 2005), ki jih potrdi
DURS ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko
zaključene mesece pred odpiranjem ponudb
ter morebitnih blokadah le-tega,
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih dveh poslovnih letih in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogoja iz točke III.2.B. te razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: odgovorni vodja del za dobavo
in montažo pohištvene opreme v zadnjih
treh letih.
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 jo je mogoče do 4. 5. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije. Plačilo na
TTR LIZ-Inženiring 19100-0010023743 Deželna banka Slovenije, d.d.
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Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti pri LIZ-Inženiring d.d., Vurnikova 2,
1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 5. 2006 do 10
ure; Študentski domovi v Ljubljani, Cesta
27. aprila 31, 1000 Ljubljana (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 skranjega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 5. 2006
ob 12. uri; Študentski domovi v Ljubljani,
Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana, Dom III,
sejna soba 1. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Študentski domovi v Ljubljani
Št. 430-204/2006-3
Ob-9087/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) 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: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Vojkova ulica 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-43, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan
Purkat in Dušan Cirar, Vojkova ulica 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 ulica 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 201/2006-OMP za
nakup hrane za pse.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nakup hrane
za pse, in sicer:
– mladi psi – briketirana hrana,
– mladi psi – konzervirana hrana,
– odrasli psi – konzervirana hrana,
– odrasli psi – briketirana hrana,
– odrasli psi – lahka briketirana hrana,
– odrasli psi – briketirana za pse s posebnimi potrebami,
– razni dodatki za pse (npr.: piškoti,
biskviti itd.),

– dodatki za pse za žvečenje in nego zobovja-mešano: suhe kože, obreznine, suhe
kite, posušena ušesa svinjska itd.),
– dodatna dietna hrana (dodaten asortima): za zdravljenje vnetnih stanj (dermatoze, atopijje, alergije na bolšje pike, alergije
na hrano, vnetje sklepov), za hitro odpravljanje simptomov bolezni prebavnega sistemadriske, za zanesljivo in učinkovito izgubljanje teže brez visokega deleža vlaknine, za
optimalno prehrano pri vseh stresnih stanjih
s povečanimi potrebami po energiji, za pomoč pri rehabilitaciji ledvičnih bolezni, za
zmanjšanje nastajanja zobnega kamna itd.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DDP Vojašnica Primoži,
Primoži 2, 1338 Kočevska Reka.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.71.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročnik bo vse kandidate, ki jim bo priznana
usposobljenost v I. fazi javnega razpisa
MORS 201/2006-OMP, za nakup hrane za
pse, v II. fazi praviloma vsakih 12 mesecev
povabil k oddaji ponudb za razpisane količine hrane za pse. Okvirna dvanajstmesečna
količina bo predvidoma 40.000 kg.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: sukcesivno naročanje z naročilnimi listi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora priložiti podpisano in žigosano
izjavo o predložitvi, v II. fazi javnega razpisa,
bančne garancije za resnost ponudbe (kolikor bo ponudba presegala 30,000.000 SIT
brez DDV, in sicer v višini in z veljavnostjo
ter vsebino, kot bo razvidno iz poziva, predvidoma v višini 1% od vrednosti ponudbe)
ter izjave banke za predložitev garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(kolikor bo pogodbena vrednost presegala
30,000.000 SIT brez DDV, in sicer v višini in
z veljavnostjo ter vsebino, kot bo razvidno iz
poziva, predvidoma v višini 1% od vrednosti
pogodbe).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo račun izstavljen pod pogodbenimi pogoji, plačal v 30 dneh od 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: ni potrebno.
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 ima ponudba priloženo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
prijave,
– podpisano in žigosano krovno izjavo
in
– podpisano in žigosano izjavo o zagotavljanju naročnikovih zahtev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
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– 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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik 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
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 ne sme imeti blokiranega transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih do
vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni
sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik tehnično in kadrovsko
sposoben izvesti javno naročilo; dokazilapriloge: da ima priloženo izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo.
(A) Najnižja cena v II. fazi javnega razpisa.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-204/2006-3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče 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 201/2006-OMP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vse-

Št.

bovati 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
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.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 5. 2006 do 15.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 15. 6. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: naročnik
bo v I. fazi omejenega postopka, po preteku
roka za sprejem prijav za sodelovanje, izvedel komisijsko odpiranje pravočasnih prijav;
v II. fazi pa bo odpiranje javno.
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: 24. 3. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-9088/06
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.
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 019/2006-1L-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup kaset formata Betacam SP.
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:
25.33.10.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ca.
5.000 kosov.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 13 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 019/2006.
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 019/2006.
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 019/2006.
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 019/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 31. 3. 2006 do
14. 4. 2006.
Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago
na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 019/2006. 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 019/2006-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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 30. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 4. 2006
ob 9. uri; sejna soba komercialne službe
RTV Slovenija, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-9089/06
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 jav-
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na naročila RTV – Alenka Rome, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-89, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 013/2006-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup kodirno – dekodirne in multipleksne opreme za DVB-T in DVB-S.
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: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.00.00.00-3.
2) Kratek opis: nadgradnja obstoječega
DVB-S kodirno multipleksnega sistema.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.00.00.00-3.
2) Kratek opis: DVB-T kodirno multipleksni sistem.
Sklop št. C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.00.00.00-3.
2) Kratek opis: multipleksni sistem oddajne lokacije.
Sklop št. D
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.71.10-7.
2) Kratek opis: SFN adapter.
Sklop št. E
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.71.10-7.
2) Kratek opis: mrežni adapter.
Sklop št. F
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.00.00.00-3.
2) Kratek opis: SDI/ASI oprema.
Sklop št. G
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.00.00.00-3.
2) Kratek opis: DVB-ASI merilni instrumenti.
Sklop št. H
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.20.00.00-2.
2) Kratek opis: video/avdio merilni instrumenti.
Sklop št. I
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.00.00.00-3.
2) Kratek opis: MPEG dekodirniki.
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Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
kodirno – dekodirne in multipleksne opreme
za DVB-T in DVB-S – po sklopih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora predložiti garancijo za resnost ponudbe samo v naslednjih primerih:
– če bo skupna vrednost ponudbe (vsota
vseh sklopov, za katere oddaja ponudbo),
presegla 30,000.000 SIT oziroma 125.190
EUR – mora ponudnik predložiti garancijo
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT
oziroma 4.170 EUR;
– če bo skupna vrednost ponudbe (vsota
vseh sklopov, na katere oddaja ponudbo),
presegla 50,000.000 SIT oziroma 208.650
EUR – mora ponudnik predložiti garancijo
za resnost ponudbe v višini 1,500.000 SIT
oziroma 6.260 EUR.
Garancija za resnost ponudbe mora biti
izdano s strani banke ali zavarovalnice, biti
mora brezpogojna, nepreklicno in plačljiva
na prvi poziv ter veljavna do 15. 7. 2006.
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 013/2006.
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 013/2006.
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 013/2006.
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 013/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
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 31. 3. 2006 do
4. 5. 2006.
Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago
na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 013/2006. 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 pla-

čila 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 013/2006-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 5. 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 15. 7. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 5. 2006
ob 9. uri; Velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-9096/06
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:
Danica Okleščen, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-216,
faks 07/39-39-208, elektronska pošta: danica.oklescen@novomesto.si, internetni naslov: http://www.nm.novomesto.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 414-05-1/2006-2014 dobava blaga – avdio video oprema za dvorano
občinskega sveta v Rotovžu.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava in montaža avdio video
opreme za dvorano občinskega sveta
v Rotovžu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Glavni trg 7, 8000 Novo
mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nabava
in montaža avdio video opreme dvorane za
potrebe občinskega sveta.
Ocenjena vrednost je 30,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se bodo izvajala po sklenitvi pogodbe, predvidoma v času maj–junij
2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
1,500.000 SIT;
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih del;
3. bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni od
prejema računa oziroma 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 zakonom.
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:
Usposobljenost in sposobnost ponudnika bo priznana na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
1. da je 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 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
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
5. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
6. da je predložil BON 1 in BON 2 ali BON
3 ali Podatke iz bilance uspeha in Podatke
iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun
(ponudnik bo predložil enega od navedenih
obrazcev v odvisnosti od registracije);
7. predložitev seznama najpomembnejših dobav avdio video opreme v zadnjih
petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe
(najmanj dve kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstno dobavljeni opremi, zaključeni v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe,
vsaka v vrednosti nad 30 mio SIT);
8. da ni dal zavajajočih podatkov;
9. da nudi 30-dnevni plačilni rok (ali ugodneje) od prejema računa s strani naročnika;
10. bančna garancija in izjave:
a) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,500.000 SIT (veljavna še 60 dni
od odpiranja),
b) izjava o predložitvi bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih del,
c) izjava o predložitvi bančne garancije
za odpravo napak v garancijskem roku.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence o registraciji oziroma potrdilo,
da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad, potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni;
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
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postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije. Za ponudnika,
ki ni vpisan v register pri sodišču, zadošča
potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni;
4. potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti,
zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni urad in carinska uprava,
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
5. izjava ponudnika, da ponudniku na
katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s
poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. BON1 in BON2 ali BON3, ki jih izdaja
AJP ali Podatke iz bilance uspeha in Podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni
davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike,
ki ne predložijo obrazca BON2 ali BON3),
dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni;
7. izjavo o plačilnih pogojih;
8. bančna garancija in izjave:
– bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,500.000 SIT (do izteka opcije
ponudbe),
– izjava o predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih del,
– izjava o predložitvi bančne garancije
za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem
roku.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
9. seznam najpomembnejših dobav avdio video opreme v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, z
vrednostmi in datumi izvedbe (najmanj dve
kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstno dobavljeni opremi, zaključeni v zadnjih
petih letih pred oddajo ponudbe vsaka v
vrednosti nad 30 mio SIT);
10. izjavo ponudnika, da ni dal zavajajoče podatke.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena (maks. 60 točk),
2. reference (maks. 15 točk),
3. rok dobave in montaže (maks. 15
točk),
4. odzivni čas od prijave napake do prihoda serviserja (maks. 6 točk),
5. garancija sistema (maks. 4 točke).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
414-05-1/2006-2014.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 4. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: podračun EZR
Mestne občine Novo mesto pri UJP št.
01285-0100015234, model 00, sklic 3333.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavnik podjetja ali pooblaščene osebe pravnih predstavnikov s pooblastilom in kopijo osebnega
dokumenta.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2006
ob 11. uri; Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, sejna soba
II/67.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2006.
Mestna občina Novo mesto
Ob-9097/06
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:
Danica Okleščen, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-216,
faks 07/39-39-208, elektronska pošta: danica.oklescen@novomesto.si, internetni naslov: http://www.nm.novomesto.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 414-05-1/2006-2014 dobava blaga – notranja oprema poslovnih prostorov mestne hiše po izdelanem projektu.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava in montaža pohištva za poslovne
prostore mestne hiše po izdelanem projektu notranje opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rotovž, Glavni trg 7,
8000 Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nabava
in montaža avdio video opreme dvorane za
potrebe občinskega sveta.
Ocenjena vrednost je 40,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se bodo izvajala po sklenitvi
pogodbe, predvidoma v času maj – junij
2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
1,500.000 SIT;
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih del;
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3. bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni od
prejema računa oziroma 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 zakonom.
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:
Usposobljenost in sposobnost ponudnika bo priznana na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
1. da je 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 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
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
5. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
6. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali Podatke iz bilance uspeha in Podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun
(ponudnik bo predložil enega od navedenih
obrazcev v odvisnosti od registracije);
7. ob predložitvi seznama najpomembnejših izdelav oziroma dobav notranje opreme za poslovne prostore v zadnjih petih
letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem
delu, z vrednostmi in datumi izvedbe (najmanj dve kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstno dobavljeni opremi, zaključeni
v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe
vsaka v vrednosti nad 40 mio SIT);
8. da ni dal zavajajočih podatkov;
9. da nudi 30-dnevni plačilni rok (ali
ugodneje) od prejema računa s strani naročnika;
10. bančna garancija in izjave:
a) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,500.000 SIT (veljavna še 60 dni
od odpiranja),
b) izjava o predložitvi bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih del,
c) izjava o predložitvi bančne garancije
za odpravo napak v garancijskem roku.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence o registraciji oziroma potrdilo,
da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad, potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni;
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
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3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije. Za ponudnika,
ki ni vpisan v register pri sodišču, zadošča
potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni;
4. potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti,
zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni urad in carinska uprava,
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
5. izjava ponudnika, da ponudniku na
katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s
poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. BON1 in BON2 ali BON3, ki jih izdaja
AJP ali Podatke iz bilance uspeha in Podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni
davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike,
ki ne predložijo obrazca BON2 ali BON3),
dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni;
7. izjavo o plačilnih pogojih;
8. bančna garancija in izjave:
– bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,500.000 SIT (do izteka opcije
ponudbe),
– izjava o predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih del,
– izjava o predložitvi bančne garancije
za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem
roku.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
9. seznam najpomembnejših dobav notranje opreme za poslovne prostore v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe (najmanj dve referenci, vrednost
posla nad 40 mio SIT);
10. izjavo ponudnika, da ni dal zavajajoče podatke.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena (maks. 60 točk),
2. reference (maks. 15 točk),
3. rok dobave in montaže (maks. 15
točk),
4. garancija (maks. 10 točk).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
414-05-1/2006-2014.
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: podračun EZR
Mestne občine Novo mesto pri UJP št.
01285-0100015234, model 00, sklic 3333.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavnik podjetja ali pooblaščene osebe pravnih predstavnikov s pooblastilom in kopijo osebnega
dokumenta.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2006
ob 12.30; Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, sejna soba
II/67.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2006.
Mestna občina Novo mesto
šT. 1/06
Ob-9100/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Prostovoljno gasilsko društvo Žetale, kontaktna oseba: Jože Krivec,
Žetale 5, 2287 Žetale, Slovenija, tel.
02/795-32-83, faks 02/795-32-85, elektronska pošta: info.zetale@zetale.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava podvozja za kombinirano gasilsko vozilo IVECO Eurocargo MLC E24w
4X4 – šasija s kabino in motorjem (GVC
24/50).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Prostovoljno gasilsko
društvo Žetale.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos,
natančna specifikacija blaga je določena v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece in/ali 90 dni od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% pogodbene vrednosti vključno z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 60 dni po dobavi vozila
in prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja v
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zvezi s podkupovanjem ali,da zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije,
– ponudnik mora imeti poravnane davke
in prispevke v skladu s predpisi države v
kateri živi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra o veljavni registraciji dejavnosti, ki je predmet javnega naročila oziroma potrdilo pristojnega
davčnega urada, da ponudnik ni prenehal
z opravljanjem dejavnosti, če je ponudnik
registriran pri davčnem uradu in ni vpisan v
sodni register,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni bil obsojen za kazniva dejanja,
– potrdilo izdano s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaju ali likvidaciji,
– potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo iz katerega je razvidno, da
ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred objavo
javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa (BON 1, BON 2, kot je
določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: GV-1/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 20. 4. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun naročnika št.:
04202-0000631213.
Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete osebno ali na Občini Žetale ali pošljete
pisni zahtevek na naslov: Prostovoljno gasilsko društvo Žetale, Žetale 5, 2287 Žetale,
faks 02/795-32-85, pri čemer je potrebno
priložiti dokazilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 4. 2006 do 17.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega roka skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 4. 2006
ob 18. uri; Gasilski dom Žetale.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2006.
Prostovoljno gasilsko društvo Žetale
Ob-9107/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2,
6230 Postojna, Slovenija.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek
Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
tehnično izobraževanje, kontaktna oseba:
Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
tel. 01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 267.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava prehrambenega blaga v okvirni
vrednosti 22 mio SIT.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: meso
– mesni izdelki – perutnina – kruh – siri – sokovi – sveže sadje – zamrznjena zelenjava
– sladoled – pizze – splošno prehrambeno
blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 4. 2006.
Cena: 13.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: znesek nakažite na TRR št.: 01261-6030716108, Zavod
za tehnično izobraževanje, Ptujska 19, Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 4. 2006 do 12.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: v prvi fazi je
odpiranje komisijsko.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2006.
Šolski center Postojna
Št. 412-033/00003-100014/06 Ob-9110/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.,
kontaktna oseba: Opačič Slobodan, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-48-50, faks 01/473-48-60, elektronska pošta: info@sloveniacontrol.si, internetni naslov: http://www.sloveniacontrol.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:
Ivan Bohnec, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 412-0033/00001-100013/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava sistema FDPS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
29815200-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nabava
sistema FDPS.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 5. 2006, konec 1. 11.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5.000 EUR v veljavnosti do 30. 6. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Načini plačila so naslednji:
– 20% pogodbene cene plača naročnik v
30 dneh po podpisu pogodbe,
– 50% pogodbene cene plača naročnik
po prejetem računa 30 dni po dobavi sistema,
– 20% pogodbene cene plača naročnik
po prejetem računu v 30 dneh po končanju
SAD,
– 10% pogodbene cene plača naročnik
po prejetem računu v 30 dneh po končanem FSP.
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 ima ustrezno usposobljeno ekipo strokovnjakov, ki jo sestavljajo: 5
strokovnjakov za informacijske sisteme za
kontrolo zračnega prometa, 4 strokovnjake
za FDPS sistem, 1 strokovnjaka za usklajevanje in povezovanje med FDPS and ARTAS, 2 strokovnjaka za Linux, 2 strokovnjaka za SQL relacijske baze, 4 strokovnjake
za usposabljanje za FDPS;
5. roki dobave, instalacije, razvoja in integracije sistema ne bodo presegli časovnih
okvirov, določenih v specifikacijah;
6. FDPS mora izpolnjevati vse zahteve,
pogoje in opise v dokumentu Sloveniacontrol FDPS Operational Requirements, ponujen sistem mora popolnoma ustrezati obstoječem sistemskemu okolju naročnika;
7. popolna skladnost s specifikacijami;
8. dobava, implementacija in delovanje
FDPS sistema skladno s specifikacijami;
9. ponudnik je dobavil in implementiral v
delovanje vsaj en sistem, ki je enak ponujenemu v eni izmed držav članic EU;
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10. licenčni, garancijski, vzdrževalni in
servisni pogoji morajo biti skladni s specifikacijami in vključevati še sledeče zahteve:
licenca za neomejeno uporabo na strežniku
in spreminjanje programov (simultana uporaba dveh sistemov v času selitve naročnika
na novo lokacijo), vzdrževanje strojne opreme na lokaciji naročnika, vzdrževanje programske opreme (daljinsko in pri naročniku),
pomoč pri uporabi, 5-letno pogarancijsko
vzdrževanje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence,
2. kopija veljavne licence in pravilno izpolnjen in podpisan obrazec A-4,
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje ali drugega ustreznega organa, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
4. pravilno izpolnjen obrazec A-11,
5. obrazec A-10,
6. tehnični opis ponujenega FDPS sistema,
7. tehnični opis ponujenega FDPS sistema in izpolnjena dokumenta Compliancy
Matrix in Interface specifications for RDPS,
8. obrazec A-10,
9. obrazec A-4, točka 1.6,
10. tehnični opis ponujenega FDPS sistema.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 110 z dne 9. 12.
2005, Ob-34670/05.
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:
412-0033/00001-100013/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 4. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti brezplačno na
http://www.praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 4. 2006 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški.
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: 19. 4. 2006
ob 15.30, Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.
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: 21. 3. 2006.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.
Ob-9112/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Društvo Mozaik, kontaktna oseba: Alojz Kavaš,
Cankarjeva 25, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/521-38-40, faks 02/521-38-41,
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elektronska pošta: info@mozaik-drustvo.si,
internetni naslov: www.drustvo-mozaik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Društvo Mozaik, kontaktna oseba: Alojz Kavaš, Cankarjeva
25, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/521-38-40, faks 02/521-38-41, elektronska pošta: info@mozaik-drustvo.si, internetni naslov: www.mozaik-drustvo.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Društvo Mozaik, kontaktna oseba: Alojz Kavaš, Cankarjeva 25,
9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/521-38-40, faks 02/521-38-41, elektronska pošta: info@mozaik-drustvo.si, internetni naslov: www.mozaik-drustvo.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Društvo
Mozaik, kontaktna oseba: Alojz Kavaš, Cankarjeva 25, 9000 Murska Sobota, Slovenija,
tel. 02/521-38-40, faks 02/521-38-41, elektronska pošta: info@mozaik-drustvo.si, internetni naslov: www.mozaik-drustvo.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5)
Oznaka
javnega
naročila, ki ga je določil naročnik: SI
2003/7173401.01.01.00011.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sklop I: prevozno sredstvo,
sklop II.: gradbena mehanizacija I,
sklop III.: gradbena mehanizacija II,
sklop IV.: gradbeni material I,
sklop V.: gradbeni material II,
sklop VI.: gradbeni material III,
sklop VII.: kmetijska mehanizacija I,
sklop VIII.: kmetijska mehanizacija II,
sklop IX.: pripomočki za predelavo
lanu,
sklop X.: pripomočki za predelavo živil,
sklop XI.: stroji za nego krajine.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mozaik, Cankarjeva 25,
9000 Murska Sobota.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
sklop I: tovorno vozilo,
sklop II.: hidravlična stiskalnica za opeko,
sklop III.: kombinirana žaga, motorna
žaga, mešalec za beton,
sklop IV.: les,
sklop V.: ilovica,
sklop VI.: slama za kritino,
sklop VII.: čelni nakladalec, prikolica,
mešalec za kompost, sejalnica,
sklop VIII.: steklenjak,
sklop IX.: kolovrat, statve, pripomočki za
tkanje,
sklop X.: stroj za izdelavo testenin, mešalec za testo, drobni inventar predelava
žit,
sklop XI.: kosilnica na nitko, BCS kosilnica, obračalnik, drobna orodja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 24. 3. 2006, konec 18. 4.
2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 4. 2006 ali 22 dni
od odposlanja obvestila.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Društvo Mozaik
Ob-9114/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Arnes, kontaktna oseba: Branka Esih, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/479-88-77, faks 01/479-88-78, elektronska pošta: razpis@arnes.si, internetni naslov: www.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: najem.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem para optičnih vlaken za nedoločen čas.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
64.21.44.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: najem
para optičnih vlaken.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 21 dni od oddaje 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. 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. izkazana zanesljivost pri poslovanju;
5. predaja blaga v najem naročniku najkasneje v 21 dneh po sklenitvi pogodbe;
6. izpolnjevanje tehničnih zahtev opredeljenih v obrazcu Specifikacije;
7. plačilni rok najmanj 30 dni po izstavitvi
računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence (registracija ponudnika);
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence (dovoljenje za opravljanje dejavnosti);
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava,
– izpolnjen obrazen obrazca Predračun
(izvedbeni rok),
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– izpolnjen obrazec predračun (plačilni
rok).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: – izpolnjen obrazec Specifikacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 31. 3. 2006.
Pogoji in način plačila: brezplačno na
sedežu Arnesa ali http://www.arnes.si/razpisi/.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 4. 2006 do 9.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 4. 2006
ob 10. uri, Arnes, Jamova 38, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudbena
dokumentacija je objavljena na spletnih
straneh Arnesa, lahko pa se dvigne tudi na
sedežu Arnesa, Jamova 39, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Arnes
Ob-9296/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: Nataša
Jeršin, Ulica Stare pravde 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-61-20, faks
01/230-61-30, elektronska pošta: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si, internetni naslov:
http://www.lekarna-lj.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup farmacevtske ovojnine za lekarne.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: poslovne enote Lekarne
Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 25.22.00.00-9, dopolnilni besednjak: E011-3; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 25.22.40.00-7; 25.22.60.00-1;
26.15.23.40-3; 21.20.00.00-5; 27.52.00.00-6;
24.62.10.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 25.22.00.00-9; glavni besednjak, dodatni predmeti: 25.22.40.00-7;
25.22.60.00-1; 26.15.23.40-3; 21.20.00.00-5;
21.22.20.00-5.

Št.

2) Kratek opis: farmacevtska ovojnina
za lekarne.
3) Obseg ali količina:
1) Lončki:
– 10–20g: 1.200 kom.,
– 30–50g: 1.200 kom.,
– 50–70g: 4.000 kom.,
– 100–120g: 8.000 kom.,
– 200–220g: 2.600 kom.,
– 300–320g: 1.400 kom.,
– 500–520g: 1.200 kom.,
– 1000–1020g: 400 kom.
2) Lončki tipa CITO ali podobno:
– 20–30g: 400 kom.,
– 50g: 11.000 kom.,
– 100g: 21.000 kom.,
– 200g: 11.000 kom.,
– 300g: 400 kom.,
– 500g: 300 kom.
3) Plastenke:
– 10ml s kapaljko – sterilne: 3.200
kom.,
– 20ml s kapaljko – sterilne: 5.200
kom.,
– 30ml: 200 kom.,
– 50–60ml: 3.000 kom.,
– 100–120ml: 1.500 kom.,
– 150ml: 300 kom.,
– 200ml: 1.600 kom.,
– 300ml: 500 kom.,
– 500ml: 700 kom.,
– 1000ml: 300 kom.
4) Steklenice:
– 10ml s kapalko sterilne za pripravke Za
oko: 7.000 kom.,
– 10ml z navojem: 200 kom.,
– 10ml s čopičem: 400 kom.,
– 10ml s kapalko: 200 kom.,
– 20ml: 200 kom.,
– 30ml: 100 kom.,
– 50ml: 300 kom.,
– 100ml: 1.000 kom.,
– 150ml: 300 kom.,
– 200ml: 700 kom.,
– 250ml: 50 kom.,
– 500ml: 300 kom.,
– 1000ml: 150 kom.
5) Papirna kapsule (za praške) št. 2:
– kapsule papirne št. 2: 250.000 kom.,
Navedene količine so letne predvidene
količine.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.22.00.00-9; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 26.15.23.40-3.
2) Kratek opis: lončki, plastenke in steklenice za Galenski laboratorij.
3) Obseg ali količina:
1) Lončki:
– 10–20ml: 10.000 kom.,
– 30–40 ml: 3.500 kom.,
– 500g rjav pokrov: 1.500 kom.,
– 700g: 4.500 kom.
2) Plastenke:
– 60–70 ml široko grlo: 7.000 kom.,
– 100–120 ml: 3.400 kom.,
– 20 ml s kapalnim nastavkom: 5.000
kom.,
– 20 ml s kapalnim nastavkom - sterilna:
15.000 kom.,
– kanister 5000 ml: 100 kom.
3) Steklenice:
– 10 ml s čopičem: 8.000 kom.,
– 10 ml s kapalnim vložkom: 4.000
kom.,
– 50 ml s kapalnim vložkom: 13.000
kom.,
– 60 ml: 13.000 kom.,
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– 100 ml, spray: 2.000 kom.,
– 150 ml: 80.000 kom.,
– 200 ml: 35.000 kom.,
– 250 ml, ploščata: 1.500 kom.,
– 500 ml: 4.500 kom.,
– 1000 ml: 7.000 kom.,
– KIN 20 ml : 19.000 kom.,
– KIN 250 ml: 16.000 kom.,
– 20 ml z nastavkom za razprševanje
- sterilna: 8.000 kom.
Navedene količine so letne predvidene
količine.
Sklop št.: 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.22.00.00-9.
2) Kratek opis: kozmetični lončki s tiskom, okrogli (potiskani).
3) Obseg ali količina:
– kozmetični lonček s tiskom mazilo za
ustnice 5ml: 4.000 kom.,
– kozmetični lonček s tiskom nočna krema 50ml: 8.000 kom.,
– kozmetični lonček s tiskom dnevna krema 50ml: 10.000 kom.,
– kozmetični lonček s tiskom vlažilna
krema z vitamini 50ml: 2.500 kom.,
– kozmetični lonček s tiskom vlažilna krema za občutljivo kožo 50ml: 6.000 kom.,
– kozmetični lonček s tiskom hladilno
mazilo 150ml: 22.000 kom.,
– kozmetični lonček 250 ml - nepotiskan:
1.000 kom.,
– kozmetični lonček mazilo za trdo kožo
50 ml: 2.000 kom.,
– kozmetični lonček testni vzorec 5 ml:
10.000 kom.
Navedene količine so letne predvidene
količine.
Sklop št.: 4.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.22.00.00-9.
2) Kratek opis: plastenke s tiskom, ploščate (potiskane).
3) Obseg ali količina:
1) Plastenke potiskane
– mleko s pantenolom 200ml: 1.000
kom.,
– mleko za čiščenje kože 200ml: 4.000
kom.,
– tonik za mastno kožo 150ml: 500
kom.,
– tonik za suho kožo 100ml: 3.000
kom.,
– mleko za sončenje F15 200ml: 1.000
kom.,
– mleko za sončenje F6 200ml: 500
kom.,
– malček - posip - sitom 100ml: 1.800
kom.,
– plastenka natur 200 ml - nepotiskana:
1.000 kom.
2) Plastične tube:
– tuba PVC s tiskom hladilno mazilo
125ml: 6.000 kom.,
– tuba PVC s tiskom malček hladilno
mazilo 125ml: 2.000 kom.,
– tuba PVC s tiskom krema za roke z
ognjičem 125ml: 2.000 kom.,
– tuba PVC s tiskom malček negovalna
krema 100ml: 2.000 kom.
Navedene količine so letne predvidene
količine.
Sklop št.: 5.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
27.52.00.00-6.
2) Kratek opis: aluminijaste tube.
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3) Obseg ali količina:
1) Aluminijaste tube:
– alu tuba bela lakirana injekcijska
13,5/75 (5g): 12.000 kom.,
– alu tuba bela lakirana 22/105 (25g):
15.000 kom.,
– alu tuba bela lakirana 30/15-TG (50g):
3.000 kom.
2) Aluminijaste tube - potiskane:
– alu tuba bela lakirana tisk Panthol krema 25g: 15.000 kom.,
– alu tuba bela lakirana tisk Praška pasta 25g: 6.000 kom.,
– alu tuba bela, lakirana tisk ribje mazilo
25g: 10.000 kom.
Navedene količine so letne predvidene
količine.
Sklop št.: 6.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.22.00.00-9.
2) Kratek opis: dvojni trak (supoforme) za
vlivanje svečk in globul.
3) Obseg ali količina:
– supoforma 3g á 10: 400 kom.,
– supoforma 2g á 10: 8.000 kom.,
– supoforma 1g á 10: 45.000 kom.,
– supoforma za ovule á 10: 10.000
kom.
Navedene količine so letne predvidene
količine.
Sklop št.: 7.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.62.10.00-3; glavni besednjak, dodatni
predmet: 25.22.00.00-9.
2) Kratek opis: kapsule – želatinske.
3) Obseg ali količina:
– kapsule želatinske št. 0246-931
(CaCO3): 1.500.000 kom.
Navedene količine so letne predvidene
količine.
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: količine
posameznih artiklov so okvirne (glede na
preteklo porabo) in so za vsako postavko
posameznega sklopa navedene v razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1) Ponudnik mora ponudbi priložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe,
in sicer:
– za sklop št. 1: bančna garancija ali
enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 10% ponudbene vrednosti
tega sklopa;
– za sklop št. 2: bančna garancija ali
enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 10% ponudbene vrednosti
tega sklopa;
– za sklop št. 3, 4, 5, 6 in 7: bianco menica z menično izjavo v višini 10% skupne
ponudbene vrednosti.
2) Izbrani ponudnik bo moral pred sklenitvijo pogodbe predložiti za dobro izvedbo
posla ustrezno finančno zavarovanje v višini
10% pogodbene vrednosti (za sklopa 1 in 2
bančno garancijo ali ekvivalentno kavcijsko
zavarovanje zavarovalnice, za ostale sklope
lastno menico z menično izjavo).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
blaga se opravi 30 dni od prejema in potrditve pravilno izstavljenega računa.
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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. ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;
2. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije in ponudnik ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
3. ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
4. ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
5. ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom;
6. ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranega računa;
7. ponudnik bo za resnost ponudbe predložil bančno garancijo (za sklop 1 in 2, in
sicer za vsak sklop posebej) oziroma menico z menično izjavo (za sklope 3, 4, 5, 6,
in 7) v višini 10% ponudbene vrednosti za
posamezen ponujeni sklop;
8. ponudnik nudi 30-dnevni plačilni rok
po prejemu in potrditvi pravilno izstavljenega računa;
9. ponudnik ima zadostne strokovno kadrovske in tehnične kapacitete za izvedbo
dobav farmacevtske ovojnine za lekarne
(naročnik si pridržuje pravico ogleda tehničnih kapacitet);
10. ponudnik bo zagotavljal sukcesivno
dobavo v Galenski laboratorij in v druge
poslovne enote Lekarne Ljubljana po seznamu v razpisni dokumentaciji, ter v vse
novo odprte enote zavoda, vse po naročenih količinah;
11. dostava bo fco poslovna enota – v 2
urah po naročilu v enote zavoda v Ljubljani
in v 3 urah v enote zavoda na lokacijah izven
Ljubljane, ter Galenski laboratorij v največ 5
delovnih dneh od naročila, potiskano ovojnino pa v največ 15 dneh od naročila;
12. ponudnik bo za ovojnino, ki je predmet razpisa zagotavljal stalno kakovost, ki
jo bo izkazoval z analiznimi izvidi za vsako
serijo;
13. ovojnina mora biti izdelana iz materialov, ki so primerni za uporabo v farmaciji,
kozmetiki in prehrani;
14. ponudnik bo predložil dokazila o sterilizaciji ovojnine, kjer se le ta zahtevajo;
15. za sklopa 1 in 2: ponudnik bo dobavljal ovojnino, z roki uporabe, ki ne smejo biti
krajši od 50% celokupnega roka uporabe;
16. ponudnik bo predložil dokazila o čistosti ovojnine;
17. ponudnik za sklop 1 mora v ponudbi predložiti vzorce farmacevtske ovojnine
za lekarne iz razdelka B: Lončki za izdelavo mazil v zaprtem sistemu (tipa CITO
ali podobno). Vzorce ponudnik predloži v
ločeni kuverti, ki jo označi v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji. Za vse ostale
vzorce farmacevtske ovojnine iz sklopa 1 in
iz vseh ostalih sklopov za katere ponudnik
oddaja ponudbo, ponudnik zagotavlja, da bo

na zahtevo naročnika predložil zahtevane
vzorce ovojnine;
18. ponudnik se strinja, da zaradi spremenjenih okoliščin, na katere naročnik nima
vpliva, le-ta lahko spremeni v razpisu navedene količine blaga;
19. ponudnik ni dal zavajajočih podatkov
in sprejema razpisne pogoje;
20. reference ponudnika za:
– sklop 1: farmacevtska ovojnina za lekarne: ponudnik je v zadnjih treh letih (2003,
2004, 2005) dobavljal lekarnam farmacevtsko ovojnino vsaj v vrednosti 40 mio SIT;
– sklop 2: lončki, plastenke, steklenice
za Galenski laboratorij: ponudnik je v zadnjih treh letih (2003, 2004, 2005) dobavljal
farmacevtsko ovojnino vsaj v vrednosti 40
mio SIT;
– sklop 3: kozmetični lončki s tiskom,
okrogli (potiskani): ponudnik je v zadnjih
treh letih (2003, 2004, 2005) dobavljal ovojnino za uporabo v proizvodnji kozmetike
vsaj v vrednosti 10 mio SIT;
– sklop 4: plastenke s tiskom, ploščate
(potiskane): ponudnik je v zadnjih treh letih
(2003, 2004, 2005) dobavljal plastično ovojnino vsaj v vrednosti 5 mio SIT;
– sklop 5: tube: ponudnik je v zadnjih
treh letih (2003, 2004, 2005) dobavljal tube
vsaj v vrednosti 3 mio SIT;
– sklop 6: dvojni trak (supoforme) za vlivanje svečk in globul: ponudnik je v zadnjih
treh letih (2003, 2004, 2005) dobavljal lekarnam dvojni trak (supoforme) za vlivanje
svečk in globul vsaj v vrednosti 3 mio SIT;
– sklop 7: kapsule: ponudnik je v zadnjih
treh letih (2003, 2004, 2005) dobavljal kapsule vsaj v vrednosti 2 mio SIT.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
Ad 1) izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
Ad 2) 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 ali namen je
prenehanje udeleženčevega 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,
Ad 3) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanje ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in
lastna izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja,
Ad 4) potrdilo pristojne izpostave davčnega urada, da ima ponudnik poravnane
obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in
drugih obveznih dajatev,
Ad 5) izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, da ima ponudnik potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
Ad 6) obrazec BON 1/P, ki ne sme biti
starejši od 30 dni oziroma samostojni podjetniki potrdilo banke o stanju na transak-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
cijskem računu za zadnjih šest zaključenih
mesecev pred oddajo ponudbe,
Ad 7) za sklop 1 in sklop 2 (če je ponudnik podal ponudbo za oba sklopa, mora
predložiti bančno garancijo ali ekvivalentno
kavcijsko zavarovanje za vsak sklop posebej) oziroma za ostale sklope menico z menično izjavo v višini 10% skupne ponudbene
vrednosti,
Ad 8) izjava, da nudi 30-dnevni plačilni
rok po prejemu in potrditvi pravilno izstavljenega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
Ad 9) izjava, da ima zadostne strokovno
kadrovske in tehnične kapacitete za izvedbo dobave farmacevtskih ovojnin po določilih dobre distribucijske prakse (GDP) in da
se strinja, da si naročnik pridružuje pravico
ogleda,
Ad 10) izjava, da zagotavlja sukcesivno
dobavo v Galenski laboratorij in v druge
poslovne enote naročnika po seznamu v
razpisni dokumentaciji, ter v vse novo odprte
enote zavoda, vse po naročenih količinah in
pakiranjih,
Ad 11) izjava, da bo naročeno blago dostavljal fco poslovna enota – v 2 urah po naročilu v enote zavoda v Ljubljani in v 3 urah
v enote zavoda na lokacijah izven Ljubljane,
ter v Galenski laboratorij v največ 5 delovnih
dneh od naročila, potiskano ovojnino pa v
največ 15 dneh od naročila,
Ad 12) izjava, da za razpisane predmete
zagotavlja stalno kakovost, ki mora biti kontrolirana in da bo ob dobavi za vsak predmet
predložil certifikat (analizni izvid) o kakovosti
vsake serije,
Ad 13) izjava, da bo ovojnina izdelana
iz materialov, ki so primerni za uporabo v
farmaciji, kozmetiki in prehrani,
Ad 14) izjava, da bo predložil dokazila o
sterilizaciji ovojnine, kjer se le ta zahtevajo,
Ad 15) izjava, da bo zagotavljal dobavo
blaga, ki je predmet razpisa, z rokom uporabe najmanj 50% celokupnega roka uporabe oziroma s krajšim rokom uporabe s
predhodno privolitvijo naročnika (izjava se
predloži le v primeru oddaje ponudbe za 1.
in/ali 2. sklop),
Ad 16) izjava, da bo predložil dokazila o
čistosti ovojnine,
Ad 17) ponudnik predloži vzorec farmacevtske ovojnine za lekarne za sklop 1 pod
razdelkom B: lončki za izdelavo mazil v zaprtem sistemu (tipa »CITO« ali podobno);
za ostale sklope izjava, da bo na zahtevo
naročnika predložil vzorec ovojnine (obrazec št. 14),
Ad 18) izjava, da se strinja, da zaradi
spremenjenih okoliščin, na katere naročnik
nima vpliva, le-ta lahko spremeni v razpisu
navedene količine blaga,
Ad 19) izjava, da ponudnik v svoji ponudbi ni dal zavajajočih podatkov in da sprejema vse pogoje iz razpisa,
Ad 20) izjava o izvedenih dobavah blaga.
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: 14. 5. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo za pridobitev razpisne dokumentacije se izvede na
račun naročnika št. 01261-6030275049.

Št.

Kontaktna oseba za pridobitev razpisne
dokumentacije je Nataša Jeršin, dosegljiva
na tel. 01/230-61-20.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 5. 2006, do 10.
ure, Lekarna Ljubljana, Ulica Stare pravde
11, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 5. 2006
ob 12. uri, Lekarna Ljubljana, Ulica stare
pravde 11, 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: skrajni rok, do
katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, je 5 dni pred potekom roka za oddajo
ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2006.
Lekarna Ljubljana
Ob-9308/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Trebnje, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus consulting d.o.o.,
Goliev trg 3, 8210 Trebnje, Slovenija, tel.
07/348-17-40, faks 07/348-17-69.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulitng d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
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: nakup sanitetnega laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nakup sanitetnega materiala, laboratorijskega in
zobozdravstvenega materiala, ki je razdeljen v sklope in v okviru teh v posamezne podsklope. Naročnik oddaja javno
naročilo od 1. junija 2006 do 31. decembra
2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Trebnje,
Goliev trg 3, 8210 Trebnje.
Šifra NUTS: SI00D.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.14.10.00-0; dodatni predmeti, glavni besednjak: 33.00.00.00-0; 33.14.18.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.14.10.00-0.
2) Kratek opis: sanitetni material, razdeljen v 8 podsklopov:
1. obvezilni material,
2. material za imobilizacijo,
3. sanitetni material – ostali,
4. material za EKG in UZ,
5. razkužila, mila,
6. material za nego ran,
7. material za sterilizacijo,
8. potrošni material.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.00.00.00-0.
2) Kratek opis: laboratorijski material.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.14.18.00-8.
2) Kratek opis: zobozdravstveni material,
razdeljen v 4 podsklope:
1. material za ordinacije,
2. material za zobotehniko,
3. vrteči instrumenti,
4. material za ortodontijo.
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: naročilo
je razdeljeno v tri sklope: 1. sklop: sanitetni
material (v okviru tega na 8 podsklopov),
2. sklop: laboratorijski material, 3. sklop:
zobozdravstveni material (v okviru tega na
4 podsklope). Ponudniki lahko predložijo
ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezni sklop ali za posamezni podsklop.
Pogoj naročnika je, da ponudniki ponudijo
posamezni podsklop v celoti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2006, konec 31. 12.
2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
300.000 SIT, če vrednost ponudbe v kumulativi presega 30 mio SIT. Če vrednost
ponudbe ne presega 30 mio SIT bančna
garancija ni potrebna.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok najmanj 30 brezobrestnih dni po vsakokratni dobavi.
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 ponudnikov – skupna ponudba, mora
biti le ta pripravljena 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: izpolnjevanje pogojev po 42. in 42.a
členu ZJN-1.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona potrebno,
– da ponudnik v zadnjih 5 letih ni bil
kaznovan za kazniva dejanja v povezavi z
organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
– da ni zoper ponudnika uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 (lahko tudi BON 1/P) in potrdilo poslovne banke ali bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske račune (za pravne
osebe); bilanca uspeha in bilanca stanja in
potrdilo poslovne banke ali bank, ki vodijo
ponudnikove transakcijske račune (za samostojne podjetnike posameznike),
– potrdilo DURS o poravnanih davkih in
prispevkih,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo
razpisanega materiala po posameznih podsklopih, ki jih ponuja v celoti,
– da ponudnik lahko zagotovi nemoteno
dobavo po vsakokratnem naročilu,
– da ponujeni material odgovarja oziroma je enakovreden razpisanemu,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– celovitost ponudbe,
– stalen popust,
– plačilni rok,
– odzivni čas za nujne dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/06-1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 5. 2006.
Cena: 6.400 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
39-2005, je potrebno predložiti ob prevzemu
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 5. 2006 do 11.
ure. Kolikor je ponudba poslana po pošti
šteje za pravočasno, če prispe na naslov do
navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2006.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 5. 2006
ob 14. uri; Zdravstveni dom Trebnje, Goliev
trg 3, 8210 Trebnje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 3. 2006.
Zdravstveni dom Trebnje
Št. 430-234/2006-2
Ob-9327/06
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, kontaktni osebi za
pridobitev razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije-vodja
izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec,
tel. 01/471-23-57, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isto kot v I.2.
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 211/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup nožev in večnamenskega orodja.
Ponudnik mora za vsako ponujeno pozicijo k ponudbi priložiti vzorec ponujenega
blaga, ki mora v celoti izpolnjevati tehnične
zahteve naročnika, sicer se ponudba izloči
iz nadaljnje obravnave.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva b.š., Ljubljana-Šentvid.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.60.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Noži in večnamensko orodje
A) nož bojni
B) nož večnamenski
C) večnamensko orodje

Količina
kos
200
500
750

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: maj, zaključek: julij.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno!
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po uradnem 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: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence.
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) sklep AJPES o vpisu v Poslovni register Slovenije,
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;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava v skladu s 44. členom
ZJN-1, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona ni 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;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe in
lastna izjava v skladu s 44. členom ZJN-1,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež;
Dokazilo:
4.1. za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa,
4.2. za fizične osebe (samostojni podjetniki in obrtniki): sklep AJPES o vpisu v
Poslovni register Slovenije;
5. 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: originalno potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, ne
starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. Ponudnik predloži enako potrdilo
kot pod točko 3.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je finančno in poslovno sposoben;
a) za pravne osebe (gospodarske družbe);
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Dokazilo:
fotokopija obrazca BON 1 in BON 2 skupaj, izdanih v letu 2006 ali
fotokopija BON –1/P izdanega v letu
2006 ali
fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju
sredstev na transakcijskem računu podjetja,
ki vsebuje vse podatke kot BON 2, izdanih
v letu 2006.
b) za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik);
Dokazilo:
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto,
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
Ponudnik mora na podlagi obrazcev za
finančno in poslovno sposobnost dokazati,
da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma da ni imel
blokiranega transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca o plačilni sposobnosti.
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 je priložil zahtevan vzorec blaga,
– da je potrdil veljavnost ponudbe in roke
plačil,
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis,
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano ponudbo – cene,
– da ima podpisano in žigosano tabelo
s podatki o tehničnih in ostalih zahtevah
naročnika,
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
– skupna vrednost – 0,80,
– dobavni rok – 0,20.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-234/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 5. 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 211/2006-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
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti

Št.

ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 10. 5. 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 izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 5. 2006
ob 13. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 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: 27. 3. 2006.
Ministrstvo za obrambo

Gradnje
Št. 35101-11/05-1/1

Ob-8845/06

Preklic
Javni razpis za obnovo fasade (500 m2),
zamenjava strešne kritine (300 m2), zamenjava oken (24 kom) ter rekonstrukcijo sanitarij (2 enoti), naročnika Občine Kamnik,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 31 z dne
24. 3. 2006, Ob-8191/06, se preklicuje.
Občina Kamnik
Št. 32/06
Ob-8792/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentilj, kontaktna oseba: Nives Erznožnik, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj, Slovenija, tel. 02/650-62-00, faks 02/650-62-10,
elektronska pošta: tajnistvo@sentilj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Šentilj, kontaktna
oseba: Nives Erznožnik, Maistrova ulica 2,
2212 Šentilj, Slovenija, tel. 02/650-62-20,
faks 02/650-62-10, elektronska pošta: nives.erznoznik@sentilj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Šentilj, kontaktna oseba: Nives Erznožnik, Maistrova ulica 2,
2212 Šentilj, Slovenija, tel. 02/650-62-20,
faks 02/650-62-10, elektronska pošta: nives.erznoznik@sentilj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212
Šentilj, Slovenija, elektronska pošta: nives.erznoznik@sentilj.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava dotrajanih lesenih oken na
objektih osnovnih šol v Šentilju in Zg.
Velki z novimi okni v PVC izvedbi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šentilj, Zg. Velka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
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Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: julij, avgust 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006 in/ali konec
25. 8. 2006.
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: 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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvrši ob
prejemu razpisne dokumentacije na sedežu
Občinske uprave Občine Šentilj.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 5. 2006 do 9.30.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 5. 2006
ob 10. uri; Občinska uprava Občine Šentilj,
Maistrova ul. 2, Šentilj, II. nad.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 3. 2006.
Občina Šentilj
Št. 32/06
Ob-8794/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentilj, kontaktna oseba: Miroslav Anžel, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj, Slovenija,
tel. 02/650-62-00, faks 02/650-62-10, elektronska pošta: miroslav.anzel@sentilj.si.
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: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija Tovarniške ceste LC št. 392040
v Ceršaku.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ceršak.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija cestnega ustroja, plazu, pločnikov in
javne razsvetljave.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2006 in/ali konec
30. 9. 2006.
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: pravna ali fizična oseba. Ostalo razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ustrezna registracija za izvajanje razpisanih del.
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: 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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Cena: 41,73 €.
Pogoji in način plačila: gotovina – računovodstvo Občine Šentilj.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 5. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 6. 2006
ob 13.15; na sedežu Občine Šentilj.
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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: 21. 3. 2006.
Občina Šentilj
Ob-8934/06
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: Jurij Juren, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-94-02,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: jurij.juren@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., soba 211, kontaktna oseba: Vlasta Gladek, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-03,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vlasta.gladek@energetika-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: po pošti
na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374,
1001 Ljubljana, ali osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDP 03/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
intervencijska gradbena dela na plinovodnem omrežju naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količine
in obsega ni mogoče predvideti.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvajanje intervencijskega posega
se mora začeti v roku 30 minut od prejema
naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: maksimalno 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30 dni od datuma izdaje računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,

– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek, katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri
ima sedež,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančni sposobnosti;
ponudnik ne sme imeti v roku zadnjih šestih mesecev neporavnane obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zavarovana odgovornost za škodo, ki
bi utegnila nastati investitorjem in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določili 33. člena ZGO-1,
– kadrovska struktura,
– tehnična opremljenost,
– strokovna priporočila – reference,
– rok plačila,
– garancijski rok,
– odzivni čas,
– lokacija intervencijske ekipe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– ponudbena vrednost – 70 točk,
– reference na področju intervencijskih
gradbenih del na plinovodih – 25 točk,
– garancijski rok – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDP 03/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 4. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana s sklicem na št. 400-03-06. 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: 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 4. 2006
ob 13. uri; sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi 70.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 00701-3/2006
Ob-8951/06
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:
ureditev ceste Srebrniče–Brod (Topliška
cesta) R2-419/1203.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1203 cesta R2-419
Soteska–Novo mesto.
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: 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 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

Št.

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.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 5. 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: 4. 5. 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: 4. 5. 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
195,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-8953/06
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:
rekonstrukcija ceste Ivančna Gorica–Muljava, R1-216/1367.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1367 cesta R1-216
Ivančna Gorica–Krka.
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: konec 30. 10. 2006.
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 4. 5. 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: 4. 5. 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: 4. 5. 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): 190,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-8954/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slove-

nija, 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:
rekonstrukcija ceste Vrhovo–Žužemberk cesta R 1216/1175 od km 10.960
– 12.000.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1175 cesta R1-216
Krka-Žužemberk.
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: konec 30. 10. 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.2.1.1) 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 drža-
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ve, 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 4. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stro-
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ški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 5. 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: 4. 5. 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
130,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-8955/06
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:
gradbena dela za preplastitev Breg–Sevnica–Brestanica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 3909 cesta R3-679
Breg–Sevnica–Brestanica.
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: 180 dni od oddaje naročila.
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:

33-34 / 31. 3. 2006 /

Stran

2405

– 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),
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– 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 4. 5. 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: 4. 5. 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: 4. 5. 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 80,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-8956/06
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.
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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 plazu “Kubed” na cesti
R1-208/1059 Aver – Gračišče v km 6.900
– 7.200.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: hitre, glavne in regionalne
ceste v Republiki Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.31.00-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 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 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 5. 5. 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: 5. 5. 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.
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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: 5. 5. 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
120,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-8958/06
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 plazu “Dražgoše” na cesti
R3-635/1122 Lipnica – Kropa – Rudno v
km 11.321.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: hitre, glavne in regionalne
ceste v Republiki Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV: glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.31.00-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 300 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
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v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu),
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
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naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 5. 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: 5. 5. 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: 5. 5. 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 66,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-8959/06
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.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela za modernizacijo ceste
Volče–Solarji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: hitre, glavne in regionalne
ceste v Republiki Sloveniji.
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: 400 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
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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 5. 5. 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: 5. 5. 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: 5. 5. 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
460,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-9072/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
upokojencev Nova Gorica, Gregorčičeva 16,
5000 Nova Gorica, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SIB d.o.o., kontaktna oseba:
Darja Čerič, Malečnik 18, SI-2229 Malečnik,
Slovenija, tel. 02/473-01-71; 041/323-084,
faks 02/473-01-51, elektronska pošta:
info@sib-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SIB d.o.o., kontaktna oseba:
Darja Čerič, Malečnik 18, SI-2229 Malečnik,
Slovenija, tel. 02/473-01-71; 041/323-084.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: SIB d.o.o.,
kontaktna oseba: Darja Čerič, Malečnik 18,
SI-2229 Malečnik, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-02-2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: prenova kuhinje Doma upokojencev
Nova Gorica, I. faza omejenega postopka po prvem odstavku 19. člena ZJN-1UPB1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nova Gorica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil:
glavni predmet: 45.21.52.12 -6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– izvajalska dela obsegajo,
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– strojne inštalacije,
– elektro inštalacije,
– tehnološka oprema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: okvirni datum: julij 2006 in konec
september 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
V drugi fazi postopka bo moral ponudnik
predložiti:
– original garancija banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 2,000.000
SIT;
– original izjava banke ali zavarovalnice,
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti;
– original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo
napak in pomanjkljivosti 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 na-
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ročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe in kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del
ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
Da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika, da sprejema
razpisne pogoje.
Da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež,
ali, da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
Da nudi najmanj 60 dnevni plačilni rok po
potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Da ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: ponudnik preloži seznam strokovnega kadra.
Da je ponudnik usposobljen vsaj 30%
del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v
delovnem razmerju.
Dokazilo: izjava ponudnika, da je ponudnik usposobljen vsaj 30% del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem
razmerju.
Da ima odgovorni vodja del ustrezne reference (vodenje 5. objektov v zadnjih treh
letih).
Dokazilo: izjava, da ima odgovorni vodja
del ustrezne reference.
Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s
pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika;
Dokazilo: izjava ponudnika, da bo dela
izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu
strokovnega nadzora.
Da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delovnih pogojev.
Dokazilo: izjava ponudnika, da upošteva
obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.
Da ima poravnane vse obveznosti do
podizvajalcev.
Dokazilo: izjava ponudnika o poravnanih
obveznostih do podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da;
– Zakon o graditvi objektov,
– Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji – za drugo fazo postopka.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 4. 2006.
Cena: 20.000 SIT in 20% DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR: SIB
d.o.o., odprt pri NLB, št. 02280-0014954030,
sklic (davčna številka ponudnika).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 4. 2006 do 14. ure
vsak delavnik med 8. in 14. uro.
V.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Dom upokojencev Nova Gorica
Ob-9073/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
upokojencev Nova Gorica, Gregorčičeva 16,
5000 Nova Gorica, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SIB d.o.o., kontaktna oseba:
Darja Čerič, Malečnik 18, SI-2229 Malečnik,
Slovenija, tel. 02/473-01-71; 041/323-084,
faks 02/473-01-51, elektronska pošta:
info@sib-mb.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SIB d.o.o., kontaktna oseba:
Darja Čerič, Malečnik 18, SI-2229 Malečnik,
Slovenija.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: SIB d.o.o.,
kontaktna oseba: Darja Čerič, Malečnik 18,
SI-2229 Malečnik, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-01-2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja večnamenskega paviljona- prizidek.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nova Gorica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet: 45.21.52.12 -6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izvedbena dela obsegajo:
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– elektro inštalacije,
– strojne inštalacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 10. 5. 2006 in konec
24. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Original garancija banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT.
Original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti. Izbran izvajalec bo
moral ustrezno garancijo izročiti naročniku
najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe.
Original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo
napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi v
višini 10% pogodbene vrednosti. Garancijo
bo moral izvajalec izročiti naročniku ob primopredaji. Rok trajanja garancije mora biti
en dan daljši kot bo garancijski rok, ki bo
določen v pogodbi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o
skupnem nastopu, iz katerega je razvidno,
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe in
kakšna so medsebojna razmerja med ponudniki in natančno opredelitvijo odgovornosti
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in del ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge eviden-
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ce, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom, v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
Da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika, da sprejema
razpisne pogoje.
Da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež,
ali, da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež. Potrdilo mora biti v originalu in
ne starejše od 30 dni od datuma, določenega za oddajo ponudbe.
Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora
predložiti toliko potrdil, kot ima računov.
Da nudi najmanj 60 dnevni plačilni rok po
potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Da ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: ponudnik preloži seznam strokovnega kadra.
Da je ponudnik v zadnjih treh letih že
izvajal podobna dela in ima priporočilo o
strokovni in kvalitetni izvedbi del;
Dokazilo: izjava ponudnika o referencah
in priporočilo.
Da je ponudnik usposobljen vsaj 30%
del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v
delovnem razmerju.
Dokazilo: izjava ponudnika, da je ponudnik usposobljen vsaj 30% del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem
razmerju.
Da ima odgovorni vodja del ustrezne reference (vodenje 5. objektov v zadnjih treh
letih).
Dokazilo: izjava, da ima odgovorni vodja
del ustrezne reference.
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Da je ponudnik sposoben delo opraviti v
dogovorjenem roku – 45 dni.
Dokazilo: izjava ponudnika o rokih izvedbe.
Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s
pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika, da bo dela
izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu
strokovnega nadzora.
Da ima ponudnik na razpolago zadostne
proste kapacitete za izvedbo del.
Dokazilo: izjava ponudnika, da ima na
razpolago zadostne proste kapacitete za
izvedbo del.
Da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delovnih pogojev.
Dokazilo: izjava ponudnika, da upošteva
obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.
Da ima poravnane vse obveznosti do
podizvajalcev.
Dokazilo: izjava ponudnika o poravnanih
obveznostih do podizvajalcev.
Ponudnik predloži seznam podizvajalcev,
s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera
dela bodo izvajali podizvajalci. Ponudnik bo
lahko zamenjal podizvajalce le v soglasju z
naročnikom.
Dokazilo: seznam ponudnikovih podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da;
– Zakon o graditvi objektov,
– Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
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 24. 4. 2006.
Cena: 20.000 SIT in 20% DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR: SIB
d.o.o., odprt pri NLB, št. 02280-0014954030,
sklic (davčna številka ponudnika).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 4. 2006 do 14.
ure, vsak delavnik med 8. in 14. uro.
V.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2006
ob 11. uri v prostorih Doma upokojencev
Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Dom upokojencev Nova Gorica
Ob-9090/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni stanovanjski sklad Občine Radlje ob Dravi, kontaktna oseba: Sonja Račnik, Maribor-

ska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, Slovenija,
tel. 02/887-38-09, faks 02/887-96-40.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve IA6.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri rekonstrukciji stanovanjsko
poslovnega objekta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Radlje ob Dravi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– izvedba gradbenih in obrtniških del
pri rekonstrukciji stanovanjsko poslovnega
objekta na parc. št. 613/1 k.o. Radlje ob
Dravi;
– izvesti vsa gradbena, obrtniška, strojno in elektro instalacijska dela na objektu z
zunanjo ureditvijo;
– opremiti objekt po projektni dokumentaciji;
– zagotoviti uporabno dovoljenje;
– vse v skladu s to razpisno dokumentacijo ter v skladu z veljavnimi predpisi, standardi ter ostalo pozitivno zakonodajo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe, izvajanje gradbenih del po fazah v letih
2006, 2007, 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti v 10 dneh po
podpisu pogodbe;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki jo bo najemodajalec izstavil ob primopredaji objekta v
višini 3,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Izvajalec bo izvršena dela obračunaval z
začasnimi mesečnimi situacijami do višine
90% vrednosti pogodbenih del in s končno obračunsko situacijo za celoten obseg
izvršenih del.
Končno obračunsko situacijo v višini 10%
pogodbene vrednosti bo izvajalec predložil
na osnovi zaključene in podpisane knjige
obračunskih izmer in po 5 dneh po pisnem
prevzemu izvršenih del s strani naročnika, to
je po odpravi vseh pomanjkljivosti po zapisnikih o tehničnem in kvalitetnem pregledu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji,
skladno z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– Dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij in
za samostojne podjetnike posameznike
(fizične osebe):
– priglasitveni list DURS.
Ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno dovoljenje in sl.), kolikor je na podlagi posebnega zakona dovoljenje za opravljanje te
dejavnosti potrebno.
– Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
– Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež.
– Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane.
– Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah
v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi, izvleček iz bilance stanja in iz izkaza
poslovnega izida za leto 2005 ter potrdila o
plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih
ima odprte transakcijske račune.
– Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS o
odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto
2004 (potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS), podatke iz bilance stanja in iz poslovnega izida za leto 2005 (iz davčne napovedi za leto 2005), ki jih potrdi DURS ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah le-tega.
– Ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih 2. poslovnih letih in s katerimi bo dokazal ekonomsko
finančno sposobnost.
Ponudnik dokaže ekonomsko-finančno
sposobnost – pogoji:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki (brez DDV) v proračunskih
letih 2004, 2005 so bili najmanj za 100%
večji od njegove ponudbene vrednosti (brez
DDV) za izvedbo naročila po tem razpisu.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise:
– Zakon o gradnji objektov,

Št.

– Zakon o finančnih storitvah.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: 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 26. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Banki Slovenije, št.
01301-6000000165, pred dvigom razpisne
dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti na Javnem stanovanjskem
skladu, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje
ob Dravi ob predložitvi dokazila o plačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo, v času
uradnih ur (ponedeljek, sreda).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: 3. 5.
2006 do 10. ure; Občina Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi
– vložišče.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: minimalno 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pismenim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 5. 2006
ob 13. uri; Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, soba 313/III – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2006.
Javni stanovanjski sklad
Občine Radlje ob Dravi
Ob-9109/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
ob Savinji Celje, kontaktna oseba: Rakuša
Sabina, Jurčičeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/427-95-00, faks 03/427-95-42,
elektronska pošta: celje@ssz-slo.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 1/2006 – gradnja.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija sob – 5. in 6. nadstropje Doma
ob Savinji Celje, zdravstveno negovalna
enota 1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom ob Savinji Celje,
Jurčičeva ulica 6, 3000 Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
obnova 5. in 6. nadstropja.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1 mio,
– bančna garancija za dobro izvedbo del
v višini 10% pogodbene vrednosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% skupne vrednosti posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z Zakonom o javnih naročilih ZJN-1 42. člen in 42.a člen ter razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z Zakonom o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z
Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z Zakonom o javnih
naročilih in razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– ponujena cena,
– plačilni pogoji,
– reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 4. 2006, cena:
50.000 SIT.
Pogoji in način plačila: zahtevek za izročitev razpisne dokumentacije skupaj z davčno številko ter potrdilom o vplačilu stroškov
za pridobitev razpisne dokumentacije na
TRR: 01100-6030264702.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 5. 2006 do 8. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 3. 7. 2006 in/ali 60 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 5. 2006
ob 12. uri, Dom ob Savinji Celje, Jurčičeva
ulica 6, 3000 Celje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Dom ob Savinji Celje
Št. 110-1/06
Ob-9139/06
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. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, 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.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC 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: 2006/000156.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
odsek: AC Lenart–Beltinci, pododsek:
Vučja vas–Beltinci; vzdrževalna avtocestna baza Murska Sobota.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek: AC Lenart–Beltinci,
pododsek: Vučja vas–Beltinci; vzdrževalna
avtocestna baza Murska Sobota.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.23.2.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1.1 Razpisana dela za izgradnjo vzdrževalne avtocestne baze Murska Sobota
zajemajo:
1.1.1 izgradnja vzdrževalne avtocestne
baze Murska Sobota:
1.1.1.1 upravni objekt,
1.1.1.2 velike garaže,
1.1.1.3 male garaže,
1.1.1.4 skladišče posipa,
1.1.1.5 skladišče vnetljivih snovi,
1.1.1.6 nadstrešnica za avtomobile,
1.1.1.7 zunanja ureditev in NN kablovod,
1.1.1.8 okolje,
1.1.1.9 križišče K2,
1.1.1.10 levozavijalni pas do AC baze,
1.1.1.11 ponikalnik,
1.1.2 oprema vzdrževalne avtocestne
baze Murska Sobota,
1.1.2.1 upravni objekt,
1.1.2.2 velike garaže,
1.1.2.3 male garaže.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 44,000.000 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 sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS, d.d. in kreditov (TFK tuji finančni
krediti in DFK KB VI domači finančni krediti,
konzorcija domačih bank KB VI).
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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– 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.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– 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 (objekti visokogradnje), 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: 2006/000156.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 5. 2006.
Cena: 80.000 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 66.666,67 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: 16. 5. 2006 ob 8. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2006
ob 9. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-9141/06
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. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-901, 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 01/30-09-937, 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.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC 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: 2006/000022.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rušenje objekta na opuščeni cestninski
postaji Celje in ureditev okolja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: cestninski postaji Celje
in ureditev okolja.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.23.2.20-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: območje PE AC baze Slovenske Konjice.
Dela zajemajo rušitev obstoječega objekta na opuščeni cestninski postaji Celje, ureditev okolice in elektro instalacijska dela.
Podrobnejši opis del je razviden iz poglavja 6 (popis del – ponudbeni predračun)
in poglavja 9 (PZR) razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 28 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 1,218.000 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.
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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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– 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.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– 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
rušenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (objekti visokogradenj), 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: 2006/000022.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d., v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 8.333,30 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumnetacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 5. 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
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ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 5. 2006
ob 12. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 00701-3/2006
Ob-9156/06
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 počivališča ob državni cesti
R2-409/0301 Vrhnika–Logatec, vključno
s kamnito zložbo, dolžina 40 m in višina
4-6 m.
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, glavni predmet:
45.22.37.00-3.
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
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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 ob-
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veznosti 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 8. 5. 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: 8. 5. 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: 8. 5. 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 35,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-9157/06
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 plazu “Malahorna” na cesti
R3-700/1272 Slovenske Konjice–Oplotnica v km 3.588.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1272 cesta R3
– 700 Slovenske Konjice – Oplotnica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.31.00-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 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.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 5. 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: 8. 5. 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: 8. 5. 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.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 31,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-9158/06
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: modernizacija ceste R2-424 Sevnica
– Planina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1166 cesta R2
– 424 Boštanj–Planina.
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: 270 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
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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 strokov-
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na 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 8. 5. 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: 8. 5. 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: 8. 5. 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
120,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-9160/06
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:
rekonstrukcija mostu čez Savo v Lancovem na cesti R3-635/1121 v km 3,750.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1121 cesta R3
– 635 Lesce – K. Gorica – Lipnica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11.14-4.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 300 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
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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 9. 5. 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: 9. 5. 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: 9. 5. 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
180,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Št. 00701-3/2006
Ob-9161/06
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:
rekonstrukcija ceste R1-227/1423 ANŽIČ
– COLATIO – gradebena II. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1423 cesta R1-227
Kotlje – Slovenj Gradec.
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: 36 mesecev 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
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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.

Št.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 5. 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: 9. 5. 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: 9. 5. 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
486,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-9163/06
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: ureditev ceste R2-435/1431 Limbuš:
gradbena dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1431 cesta R2-435
Maribor–Ruše.
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: 300 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 9. 5. 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: 9. 5. 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: 9. 5. 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
140,000.000 SIT
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-9164/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slove-
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nija, 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:
modernizacija ceste RT-933 odsek 1193
Breg–Jurklošter.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1193 cesta RT
933 Breg–Jurklošter.
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: 60 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.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 5. 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,
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sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 5. 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: 9. 5. 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 45,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-9169/06
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: Mojca
Hren, Tivolska 42, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-85-270, faks 01/47-85-470,
elektronska pošta: ursiks@gov.si, internetni
naslov: www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf.
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.1.1) 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: 2020 – G – 2006 – 1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba investicijsko vzdrževalnih del v
zaporih Celje po sistemu ''funkcionalni
ključ v roke'' – gradbenoobrtniška dela,
elektroinštalacije, strojne inštalacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ZPMZKZ Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnemu organu za opravljanje dejavnosti, 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 in
da 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, tj. da v preteklih 6 mesecih ni imel
dospelih neporavnanih obveznosti oziroma
blokad poslovnega računa;
4. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo
predmetnega javnega naročila, tj.:
4.1 da je zadnjih treh letih izvedel vsaj
tri gradnje, ki so istovrstne razpisanim, v
posamezni vrednosti vsaj 30 milijonov SIT
brez DDV,
4.2 da razpolaga s prostimi kapacitetami
strojne in druge opreme za izvedbo javnega
naročila,
4.3 da razpolaga z osebo, ki izpolnjuje
pogoje za skupnega odgovornega vodjo del
in osebami, ki izpolnjujejo pogoje za odgovorne vodje posameznih del;
5. da izpolnjuje druge pogoje, potrebne
za izvedbo javnega naročila, tj.:
5.1 da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev ali ponudnikovih dobaviteljev,
5.2 da izpolnjuje pogoje po odredbi o
finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov,
5.3 da ima zavarovano odgovornost v
skladu s 33. členom ZGO-1 in predmetnim
javnim naročilom,
5.4 da je v celoti seznanjen z razpisanimi deli in da je sposoben izvesti javno
naročilo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.2) 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:
Pogoji in način plačila: brezplačno na
spletni 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.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 4. 2006
ob 11. uri; sejna soba naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: predvideni
datum sprejema odločitve o oddaji javnega
naročila je 26. 4. 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2006.
Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Ob-9172/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Slovensko narodno gledališče Maribor,
kontaktna oseba: Drago Prosnik, Slovenska ulica 27, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-61-31, faks 02/250-62-12, elektronska pošta: drago.prosnik@sng-mb.si, internetni naslov: http:/www.sng-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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
akustična prenova velike dvorane SNG
Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenska ulica 27, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: GOI
dela za akustično prenovo velike dvorane.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 26. 6. 2006 in/ali konec
30. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke oziroma zavarovalnice
za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti;
– izjava banke oziroma zavarovalnice o
izdaji garancije za dobro izvedbo del v višini
10% pogodbene vrednosti;
– izjava banke oziroma zavarovalnice
o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se izvajajo v 60 dneh po uradnem prejemu
potrjene situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu. Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, in sicer: – za gospodarske družbe (pravne družbe): izpisek iz sodnega registra podjetij in za samostojne podjetnike
posameznike (fizične osebe); priglasitveni
list DURS. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen. Potrdilo, da ponudnik zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
izda Ministrstvo za pravosodje – Kazenska
evidenca. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega
dejanja izda pristojno sodišče – Kazenska
evidenca. Potrdilo, da zoper ponudnika ni
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uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek,
katerega posledica je namen prenehanja
poslovanja, da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava, ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež. Kot dokazilo velja izpisek iz sodne
ali druge enakovredne evidence. Potrdilo,
da ima ponudnik poravnane davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež in da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih moral
poravnati. Potrdilo izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež. Dokazila ne smejo biti starejša od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec
BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o
ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi
obveznostmi v skladu z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov,
ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank,
pri katerih ima odprte transakcijske račune.
Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS o
odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto
2004 (potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS), mnenje pooblaščenega revizorja o
ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi
obveznostmi v skladu z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov,
ter potrdilo bank o stanju na transakcijskih računih za zadnjih 6 mesecev pred odpiranjem
ponudb ter morebitnih blokadah le-teh.
Pogoj: ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
bil v blokadi, na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb oziroma 15 dni
mnenje pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: krovna izjava ponudnika,
izjava ponudnika po Odredbi o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov. Seznam najvažnejših opravljenih neserijskih
izdelav in montaž ploskovno furniranih elementov (npr. oblog ali sten ali vrat...) v zadnjih treh letih na najmanj dveh objektih
s priloženimi potrdili naročnikov in seznam
opravljenih rušitvenih del – razreza betonskih elementov z delom na višini vsaj 8 m
in razreza betona vsaj 10 m, v zadnjih treh
letih na najmanj dveh objektih s priloženimi
potrdili naročnikov. Seznam zaposlenih in
drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za
izvedbo pogodbe z navedbo odgovornega
vodje vseh del na objektu in vodjo izdelave
in montaže akustičnih oblog. Za izdelavo
akustičnih oblog mora imeti izvajalec vsaj 8
zaposlenih in med njimi mora biti vsaj eden,
ki obvladuje računalniško tehniko priprave
za CNC obdelovalne centre, zaposlen v pripravi dela. Ponudnik (ali skupaj s podizvajalci ali v skupnem nastopu) mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi
zmogljivostmi, kar dokazuje s podpisanimi
izjavami naročnikov, z izdelavo in montažo
neserijskih ploskovno furniranih elementov
(npr. oblog ali sten ali vrat...) v zadnjih treh
letih najmanj na dveh objektih v vrednosti
posameznega dela nad 30,000.000 SIT (z
vključenim DDV) in s podpisanimi izjavami
naročnikov za rušitvena dela – razrez betona na višini vsaj 8 m in razreza betona
10 m v zadnjih treh letih na najmanj dveh
objektih.
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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: 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: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije se nakaže na transakcijski
podračun št. 01100-6000012730, odprt pri
UJP Slov. Bistrica, sklic 00 98000, pred dvigom razpisne dokumentacije. Pri dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik
razpisne dokumentacije izkazati z dokumentom iz katerega je razvidno plačilo razpisne
dokumentacije.
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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 4. 2006
ob 12. uri; Slovensko narodno gledališče
Maribor, Slovenska ulica 27, Maribor, Uprava (vhod iz Gledališke ulice), v sobi št. 229
(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: 24. 3. 2006.
Slovensko narodno gledališče Maribor
Št. 430-112/2006/1
Ob-9287/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-791, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za izvedbo
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za
potrebe PP Kočevje in PP Ilirska Bistrica ter
izgradnjo nadstreškov na objektih azilnega
doma, št. 430-112/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za
potrebe PP Kočevje in PP Ilirska Bistrica ter izgradnja nadstreškov na objektih
azilnega doma, in sicer obsega naslednje
sklope:
– sklop 1: nadomestna gradnja objekta
za potrebe PP Kočevje, ki zajema naslednja
dela: 1. gradbeno obrtniška dela, 2. strojne
inštalacije, 3. elektro inštalacije – jaki tok, 4.
telekomunikacije;
– sklop 2: izvedba gradbeno obrtniških in
inštalacijskih del na območju nove lokacije PP
Ilirska Bistrica, ki zajema rušenje manjšega
obstoječega objekta, rekonstrukcijo večjega
obstoječega objekta, nadomestno gradnjo
prizidka, novogradnjo prizidka in zunanjo ureditev s komunalnimi priključki ter obsega naslednja dela: 1. rušitvena dela, 2. gradbeno
obrtniška dela, 3. elektro inštalacije in naprave, 4. vodovod in kanalizacija, 5. prezračevanje in klimatizacija, 6. ogrevanje in pohlajevanje, 7. plinska inštalacija in naprave;
– sklop 3: izdelava in montaža nadstrešnic k obstoječim objektom oziroma med
obstoječimi objekti, iz jeklene vročecinkane konstrukcije pokrite s polikarbonatnimi
usločenimi ploščami vključno z gradbenimi
deli in razsvetljavo in izdelava in montaža
nadstrešnice za 10 koles – vodoravno parkiranje koles.
Predmet javnega razpisa (tehnične karakteristike in ostale zahteve naročnika) je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dela se bodo izvajala
na naslednjih lokacijah: sklop 1: območje
nove lokacije PP Kočevje, Pri Unionu 1,
1330 Kočevje, sklop 2: Ilirska Bistrica, Ob
Vilharjevi cesti (bivša kasarna – pralnica v
Trnovem), sklop 3: Azilni dom, Cesta v Gorice, Ljubljana-Vič.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
2) Kratek opis: nadomestna gradnja
objekta za potrebe PP Kočevje, ki zajema
naslednja dela:
1. gradbeno obrtniška dela,
2. strojne inštalacije,
3. elektro inštalacije – jaki tok,
4. telekomunikacije.
3) Vrsta in obseg gradnje: ocenjena vrednost naročila je 454,166.666,66 SIT brez
DDV, oziroma 545,000.000 SIT z DDV. Obseg razpisanih del je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu
ponudbenega predračuna – popis del in predizmere.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
2) Kratek opis: izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na območju nove
lokacije PP Ilirska Bistrica, ki zajema rušenje
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manjšega obstoječega objekta, rekonstrukcijo večjega obstoječega objekta, nadomestno gradnjo prizidka, novogradnjo prizidka
in zunanja ureditev s komunalnimi priključki
ter obsega naslednja dela:
1. rušitvena dela,
2. gradbeno obrtniška dela,
3. elektro inštalacije in naprave,
4. vodovod in kanalizacija,
5. prezračevanje in klimatizacija,
6. ogrevanje in pohlajevanje,
7. plinska inštalacija in naprave.
3) Vrsta in obseg gradnje: ocenjena vrednost naročila je 361,666.666,66 SIT brez
DDV, oziroma 434,000.000 SIT z DDV. Obseg razpisanih del je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu
ponudbenega predračuna – popis del in predizmere.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
2) Kratek opis: izdelava in montaža nadstrešnic k obstoječim objektom oziroma med
obstoječimi objekti, iz jeklene vročecinkane konstrukcije pokrite s polikarbonatnimi
usločenimi ploščami vključno z gradbenimi
deli in razsvetljavo in izdelava in montaža
nadstrešnice za 10 koles – vodoravno parkiranje koles.
3) Vrsta in obseg gradnje: ocenjena vrednost naročila je 33,333.333,33 SIT brez
DDV, oziroma 40,000.000 SIT z DDV. Obseg razpisanih del je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu
ponudbenega predračuna – popis del in predizmere.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 7. 2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila je 849,166.666,67
SIT brez DDV oziroma 1.019,000.000 SIT
z DDV. Obseg razpisanih del je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji, in sicer
v obrazcu ponudbenega predračuna – popis
del in predizmere.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60. dan od dneva uradnega prejema računa, predhodno overjenega od nadzornika. račun je izstavljen po mesečnih situacijah na osnovi pregledane in potrjene
knjige obračunskih izmer oziroma zapisnika
o končnem obračunu del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
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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: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomske in finančne
sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju;
obrtno dovoljenje – če je potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o strokovni usposobljenosti tehničnega osebja, ki bo odgovorno za izvedbo del in podatki o kadrih;
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovornega vodjo vseh del (vodja
gradbišča);
– terminski plan;
– seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih petih letih s področja predmeta javnega naročila – gradbeno obrtniških in inštalacijskih del; pogoj so najmanj trije izvedeni
projekti (gradnje), vsak v vrednosti najmanj
200,000.000 SIT (za sklopa 1 in 2);
– izjava o predložitvi prospektne dokumentacije (za sklopa 1 in 2);
– fotokopije certifikatov za neprebojna
stekla, okenske in vratne okvirje, protivlomna stekla, vohunsko ogledalo, neprebojni
podajalnik pošte (za sklopa 1 in 2);
– licenca za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov (za sklopa 1 in 2);
– opis akustične obloge v prostorih za
zaslišanje (za sklopa 1 in 2);
– tehnični opis (za sklop 1); tehnična
specifikacija (za sklop 1).
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: 430-112/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 5. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim
nalogom,
številka
računa:
01100-6370171132, sklicna številka: 28
17116-2401002-43011206. za nakazila iz
tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN
SI 56011006370171132, Swift Code BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka
za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim
ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 5. 2006 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 5. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve,
Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Schengenski izvedbeni načrt (sklop
1 in sklop 2); Evropski begunski sklad (sklop
3).
VI.4) Dodatne informacije: ponudniki morajo do roka iz točke IV.3.3) Državni revizijski
komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana,
posredovati kopijo celotne ponudbe v zaprti
kuverti ter posredovati na naročnikov naslov
potrdilo o predložitvi kopije ponudbe državni
revizijski komisiji.
Tuji ponudniki predložijo pod točko
III.2.1.1) navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima
ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka
dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik
posamezno dokazilo o nadomesti z lastno
pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava, podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo,
šteje za izjavo, dano pod prisego.
Opomba pod točko II.3) – »Trajanje javnega naročila ali rok za zaključek«: rok za
izvedbo del prične teči od datuma uvedbe izvajalca v posel. Podrobnejša določila
glede rokov so razvidna iz razpisne dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 078/2006
Ob-9295/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, kontaktna oseba: Francka Lavrenčič, prav., Ulica Bratka
Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, Slovenija, tel. 02/564-45-20, faks 02/564-45-30,
elektronska pošta: janca@sveti-jurij.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: ZIM zasnove in vodenje investicij
d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Bertoncelj,
udia, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-15-82, faks 02/25-10-573,
elektronska pošta: 02/25-10-573.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ZIM zasnove in vodenje investicij
d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Bertoncelj,
udia, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-15-82, faks 02/25-10-573,
elektronska pošta: 02/25-10-573.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Sveti Jurij Ob Ščavnici, kontaktna oseba:
Francka Lavrenčič, prav., Ulica Bratka Krefta
14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, Slovenija,
tel. 02/564-45-20, faks 02/564-45-30, elektronska pošta: janca@sveti-jurij.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja mrliške vežice, opornih zidov in
pripadajoče infrastrukture ter okolja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Sveti Jurij ob Ščavnici.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna razpisana izvedbena dela, ocenjena vrednost z DDV znaša 88,300.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
Izvedba v roku 60 dni od podpisa pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2006, konec 31. 7.
2011.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti veljavne do konca opcijskega roka in ostale garancije navedene v
razpisni dokumentaciji, to so garancija za
dobro in pravočasno izvedbo GOI del v višini 10% pogodbene vrednosti ter garancija
za odpravo napak v splošni garancijski dobi
v višini 5% obračunske vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v roku
60 dni po potrjenih situacijah s stani nadzora
GOI del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupnega nastopa
večjih ponudnikov - predložitev pravnega
akta iz katerega je razvidno, kdo je nosilec
posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: kot ponudnik lahko konkurira
vsak gospodarski subjekt, ki je registriran
za razpisana dela in izpolnjuje vse ostale,
v razpisni dokumentaciji in nadaljevanju navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: obvezna dokazila skladno z 42. členom
ZJN, oziroma dokazila v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: BON1 in BON2,
oziroma potrdilo banke o povprečnem stanju
TRR za zadnje 3 mesece in zaključni račun
za leto 2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: izjava ponudnika, da razpolaga s potrebnimi kapacitetami za izvedbo
javnega naročila in ostala obvezna dokazila
po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
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(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35207-0002/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 5. 2006, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
ZIM d.o.o., št. 25100-9700054187 pri Probanki d.d. Maribor.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 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: predstavniki ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 5. 2006
ob 13. uri, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici,
Ulica Bratka Krefta 14.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2006.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
Ob-9304/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Gorišnica, kontaktna oseba: Matevž Cestnik, Gorišnica 83/a, 2272 Gorišnica, Slovenija, tel. 02/743-11-11, faks
02/743-11-20, elektronska pošta: Obcina.gorisnica@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
občinski trg s tržnico.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gorišnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: določena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od podpisa pogodbe.
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: določeno
v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
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 3. 5. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR št.
01228-0100016863.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 5. 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: osebe s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 5. 2006
ob 13. uri; sejna soba Občine Gorišnica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Občina Gorišnica

Storitve
Ob-9148/06
Popravek
Javno naročilo naročnika Urad predsednika RS za organiziranje nakupa letalskih
kart in namestitvenih aranžmajev z oznako
JN-011/2006-POG, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 24. 3. 2006, Ob-8159/06
se popravi v naslednji točki:
točka III.1.1) se pravilno glasi: kandidati, s katerimi bo sklenjen okvirni sporazum,
bodo morali najkasneje v 8 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe,
naročniku izročiti zavarovanje v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja
pri zavarovalnici za dobro izvedbo posla v
višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo do konca
veljavnosti pogodbe.
Druge določbe objave ostanejo nespremenjene.
Urad predsednika RS
Ob-8509/06
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., kontak-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tna oseba: Darko Fras, Nasipna ulica 64,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/331-35-51,
faks 02/332-76-61, elektronska pošta: darko.fras@snaga-mb.si, internetni naslov:
http://www.snaga-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Nebra d.o.o.,
kontaktna oseba: Blanka Berke, Dunajska 122, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/534-30-73, faks 01/534-20-71, elektronska pošta: nebra@nebra.si, internetni naslov: www.nebra.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Nebra d.o.o., kontaktna oseba: Blanka Berke, Dunajska 122, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/534-30-73, faks 01/534-20-71, elektronska pošta: nebra@nebra.si, internetni naslov: www.nebra.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Nebra
d.o.o., kontaktna oseba: Blanka Berke, Dunajska 122, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/534-30-73, faks 01/534-20-71, elektronska pošta: nebra@nebra.si, internetni naslov: www.nebra.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 16.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 03-2/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevzem, obdelava in distribucija oziroma odstranjevanje kosovnih odpadkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
90.12.10.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop A – kosovni odpadki MOM,
– sklop B – kosovni odpadki ZMO.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 48 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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem
naročilu: Ur. l. RS, št. 9 z dne 27. 1. 2006.
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IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 03-2/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 4. 2006, cena:
7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pri dvigu dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo
o plačilu na račun: Nebra d.o.o. – TRR:
02232-0012131354 pri NLB.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 4. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavnik(-i) ponudnika. Pooblastilo je potrebno ne
glede na status ali funkcijo pri ponudniku.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 4. 2006
ob 14. uri, Snaga javno podjetje 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: 21. 3. 2006.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Ob-8510/06
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: darko.fras@snaga-mb.si, internetni naslov:
http://www.snaga-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Nebra d.o.o.,
kontaktna oseba: Blanka Berke, Dunajska 122, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/534-30-73, faks 01/534-20-71, elektronska pošta: nebra@nebra.si, internetni naslov: www.nebra.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Nebra d.o.o., kontaktna oseba: Blanka Berke, Dunajska 122, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/534-30-73, faks 01/534-20-71, elektronska pošta: nebra@nebra.si, internetni naslov: www.nebra.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Nebra
d.o.o., kontaktna oseba: Blanka Berke, Dunajska 122, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/534-30-73, faks 01/534-20-71, elektronska pošta: nebra@nebra.si, internetni naslov: www.nebra.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 16.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 03-3/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevzem, obdelava in distribucija oziroma odstranjevanje ločeno zbranih frakcij
odpadkov.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
90.12.10.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 48 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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 9 z dne 27. 1.
2006.
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 03-3/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 4. 2006, cena:
7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pri dvigu dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo
o plačilu na račun: Nebra d.o.o. – TRR:
02232-0012131354 pri NLB.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 4. 2006, do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavnik(-i) ponudnika. Pooblastilo je potrebno ne
glede na status ali funkcijo pri ponudniku.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 4. 2006
ob 14. uri, Snaga javno podjetje 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: 21. 3. 2006.
Snaga javno podjetje d.o.o.
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Ob-8635/06
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: darko.fras@snaga-mb.si, internetni naslov:
http://www.snaga-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Nebra d.o.o.,
kontaktna oseba: Blanka Berke, Dunajska 122, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/534-30-73, faks 01/534-20-71, elektronska pošta: nebra@nebra.si, internetni naslov: www.nebra.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Nebra d.o.o., kontaktna oseba: Blanka Berke, Dunajska 122, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/534-30-73, faks 01/534-20-71, elektronska pošta: nebra@nebra.si, internetni naslov: www.nebra.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Nebra
d.o.o., kontaktna oseba: Blanka Berke, Dunajska 122, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/534-30-73, faks 01/534-20-71, elektronska pošta: nebra@nebra.si, internetni naslov: www.nebra.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 16.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 03-4/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevzem, obdelava in distribucija oziroma odstranjevanje ločeno zbranih biološko-razgradljivih odpadkov.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
90.12.10.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 48 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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 9 z dne 27. 1.
2006.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

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 03-4/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 4. 2006, cena:
7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pri dvigu dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo
o plačilu na račun: Nebra d.o.o. – TRR:
02232-0012131354 pri NLB.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 4. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavnik(-i) ponudnika. Pooblastilo je potrebno ne
glede na status ali funkcijo pri ponudniku.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 4. 2006
ob 14. uri, Snaga javno podjetje 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: 21. 3. 2006.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Ob-8636/06
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: darko.fras@snaga-mb.si, internetni naslov:
http://www.snaga-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Nebra d.o.o.,
kontaktna oseba: Blanka Berke, Dunajska 122, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/534-30-73, faks 01/534-20-71, elektronska pošta: nebra@nebra.si, internetni naslov: www.nebra.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Nebra d.o.o., kontaktna oseba: Blanka Berke, Dunajska 122, 1001
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/534-30-73,
faks 01/534-20-71, elektronska pošta: nebra@nebra.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Nebra
d.o.o., kontaktna oseba: Blanka Berke, Dunajska 122, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/534-30-73, faks 01/534-20-71, elektronska pošta: nebra@nebra.si, internetni naslov: www.nebra.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 16.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 03-1/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevzem, obdelava in distribucija oziroma odstranjevanje ostalih odpadkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
90.12.10.00.

II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop A – ostali odpadki MOM,
– sklop B – ostali odpadki ZMO.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 48 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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 9 z dne 27. 1. 2006.
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 03-1/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 4. 2006, cena:
7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pri dvigu dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo
o plačilu na račun: Nebra d.o.o. – TRR:
02232-0012131354 pri NLB.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 4. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavnik(-i) ponudnika. Pooblastilo je potrebno ne glede na status ali funkcijo pri
ponudniku.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 4. 2006
ob 14. uri, Snaga javno podjetje 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: 21. 3. 2006.
Snaga javno podjetje d.o.o.
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Št. 404-120/2002
Ob-8755/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Igor Naglič, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-33-11, faks
01/478-32-90, Igor.naglic@gov.si, internetni
naslov: www.mg.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 6 – finančne storitve; b)
bančne storitve.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– opravljanje finančnih storitev v zvezi z naložbami iz proračunskih sredstev
po javnih razpisih ministrstva za sanacijo
podjetij;
– opravljanje finančnih storitev v zvezi
z naložbami iz proračunskih sredstev po
javnem razpisu ministrstva iz leta 1999
za sofinanciranje investicij v obnovo in
razvoj turističnih objektov;
– spremljava in vodenje naložb iz naslova pogojnih in nepovratnih subvencijskih sredstev;
– opravljanje finančnih storitev v zvezi s krediti za male hidroelektrarne in
racionalno rabo energije iz proračunskih
sredstev po javnih razpisih ministrstva,
spremljanje in vodenje naložb iz združenih energetskih sredstev ter iz naslova pogojno nepovratnih in investicijskih
sredstev ter opravljanje finančnih storitev, vezanih na izterjavo plačil za rudarsko pravico.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek: 1. 7. 2006, konec:
31. 12. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz proračuna
Republike Slovenije. Način plačevanja z roki
je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni
sestavini 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: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 4. 2006.

Št.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 4. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 4. 2006
ob 13. uri; Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 3. 2006.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 030-002/2006
Ob-8759/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220
Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/51-12-300,
faks 04/51-12-318, elektronska pošta:
obcina@skofjaloka.si, internetni naslov:
www.skofjaloka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: IZTR Inženiring in projektiranje d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Rihar,
Slovenska cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-04-50, faks 01/252-48-14,
elektronska pošta: IZTR@siol.net, internetni
naslov: www.skofjaloka.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Škofja Loka, kontaktna
oseba: Alojz Bogataj, Mestni trg 15, 4220
Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/51-12-332,
faks 04/51-12-318, elektronska pošta:
Alojz.bogataj@skofjaloka.si, internetni naslov: www.skofjaloka.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Škofja Loka, vložišče, Mestni trg 15, 4220
Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/51-12-300,
faks 04/51-12-318, elektronska pošta:
obcina@skofjaloka.si, internetni naslov:
www.skofjaloka.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 08.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: izdelava projektne in
tehnične dokumentacije za izgradnjo Športne dvorane ob OŠ Cvetka Golarja v Škofji
Loki.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projektne in tehnične dokumentacije za izgradnjo Športne dvorane ob OŠ
Cvetka Golarja v Škofji Loki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Škofja loka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celoten
obseg je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: definirano v razpisni dokumentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti z DDV.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki morajo predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila z natač-
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no opredelitvijo odgovornosti posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila. Ponudniki
ne glede na vsebino pogodbe odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik in zakoniti zastopniki
ponudnika niso vpisani v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem. Potrdilo predloži ponudnik
in vsak izmed zakonitih zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist...). Potrdila ne
smejo biti starejša od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe;
– izjava, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem. Potrdilo predloži ponudnik in vsak izmed zakonitih zastopnikov
(poslovodja, član uprave, prokurist...);
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
njega ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, likvidacijski
postopek ali drag postopek katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež. Izpisek
ne sme biti starejši od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež. Če ima sedež
v tujini, mora predložiti tudi potrdilo, da je v
Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celoletni prihodek ponudnika mora v
vseh zadnjih treh letih vsaj v enem obračunskem letu presegati vrednost javnega naročila, kar ponudnik izkaže z izkazom uspeha
za zadnja tri leta. Kot dokaz se predloži
bilance stanja, izvlečki iz bilance stanja ali
drugim enakovrednim dokazilom. Če je ponudnik zavezan k revidiranju izkazov mora
predložiti revidirane izkaze. Če ponudnik
glede na svojo statusno obliko ni dolžan
dajati takšnih izkazov je dolžan predložiti
davčne napovedi;
– noben izmed računov ponudnika ne
sme biti v zadnjih šestih mesecih blokiran,
kar ponudnik izkaže s predložitvijo izjave
katere račune ima in obrazcem BON2 za
vsak svoj račun. Če se obrazec BON2 za
določen račun ne izdaja, se neblokiranost
računa izkaže z drugim enakovrednim dokazilom ali potrdilom banke pri kateri ima
odprt svoj račun;
– ponudnik mora predložiti izkaz o sposobnosti na podlagi Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov. Navedeni pogoj se dokazuje s predložitvijo izjave
ponudnika.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora izkazati vsaj eno storitev v zadnjih desetih letih, ki se nanaša
na projektiranje: 12 Nestanovanjske stavbe
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena – 1265 Športne dvorane. Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s svojo izjavo.
Če gre za skupno ponudbo se reference
partnerjev lahko komulirajo. Reference podizvajalcev se ne upoštevajo;
– ponudnik mora izkazati vsaj eno storitev projektiranja v zadnjih treh letih. Ki se
nanaša na projektiranje: 12 Nestanovanjske
stavbe pri kateri je bila investicijska vrednost
najmanj 300 mio SIT. Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s svojo izjavo. Če gre
za skupno ponudbo se reference partnerjev
lahko komulirajo. Reference podizvajalcev
se ne upoštevajo;
– ponudnik mora navesti seznam zaposlenih oseb, ki bodo izvajale javno naročilo
skupaj s podatki o njihovi izobrazbi in referencah. Ponudnik mora imeti zaposleni vsaj
dve osebi z izobrazbo ustrezne smeri, ki v
času izvajanja del ne bodo obremenjene z
deli na drugih projektih;
– 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;
– ponudnik mora podati izjavo, da daje
ponudbo za izvedbo projektov v skladu z
razpisno dokumentacijo, ter predložiti predračun.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 22-623/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 4. 2006.
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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 4. 2006
ob 12.30; v sejni sobi Občine Škofja Loka,
Mestni trg 15, Škofja Loka (V. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
projekt je sofinanciran s strani Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2006.
Občina Škofja Loka
Ob-8761/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
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Ljubljana, Slovenija, v roke: Nives Jurcan, tel. 00386/1/478-48-00, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks 00386/1/478-48-34.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gu.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je 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: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prenos zbirke listin zemljiškega
katastra v digitalno obliko.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
– sklop 1:
– prenos zemljiškokatastrskih načrtov
v digitalno obliko (Maribor),
– uskladitev stare verzije digitalnih podatkov z veljavnimi tehničnimi pogoji (Maribor),
– prenos zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno obliko (Slovenska Bistrica,
Maribor);
– sklop 2: prenos zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno obliko (Murska Sobota, Lendava);
– sklop 3: prenos zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno obliko (Kamnik, Sevnica);
– sklop 4: prenos zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno obliko (Slovenj Gradec, Radovljica);
– sklop 5: vzdrževanje digitalne zbirke
listin (Škofja Loka, Logatec, Vrhnika, Cerknica, Mozirje, Laško).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.31.70.00-0.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: skeniranje indikacijskih skic,
uskladitev stare verzije digitalnih podatkov
z veljavnimi tehničnimi pogoji in prenos zemljiškokatastrskih listin v digitalno obliko.
1) Kratek opis: skeniranje indikacijskih
skic, uskladitev stare verzije digitalnih podatkov z veljavnimi tehničnimi pogoji in prenos zemljiškokatastrskih listin v digitalno
obliko.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.31.70.00-0.
3) Količina ali obseg: 1000 TIF, 38659
TIF, 160000 TIF.

4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
13. 10. 2006.
Sklop št. 2
Naslov: prenos zbirke listin zemljiškega
katastra v digitalno obliko.
1) Kratek opis: prenos zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno obliko.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.31.70.00-0.
3) Količina ali obseg: 120000 TIF.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
13. 10. 2006.
Sklop št. 3
Naslov: prenos zbirke listin zemljiškega
katastra v digitalno obliko.
1) Kratek opis: prenos zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno obliko.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.31.70.00-0.
3) Količina ali obseg: 130000 TIF.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
13. 10. 2006.
Sklop št. 4
Naslov: prenos zbirke listin zemljiškega
katastra v digitalno obliko.
1) Kratek opis: prenos zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno obliko.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.31.70.00-0.
3) Količina ali obseg: 160000 TIF.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
13. 10. 2006.
Sklop št. 5
Naslov: vzdrževanje digitalne zbirke listin.
1) Kratek opis: vzdrževanje digitalne
zbirke listin.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.31.70.00-0.
3) Količina ali obseg: 100100 TIF.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
13. 10. 2006.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 13. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija oziroma menica za
zavarovanje resnosti ponudbe;
– bančna garancija oziroma menica za
zavarovanje dobre izvedbe pogodbene obveznosti;
– bančna garancija oziroma menica za
odpravo napak v garancijskem roku;
– bančna garancija oziroma menica 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: mesečna plačila v roku 30
dni od prejema računa za 70% izvedenega
dela, ostalih 30% izplačila po zaključku celotnega pogodbenega dela.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa.
Dokazilo: dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 60 dni, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik
predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
Tuji ponudniki predložijo izpis iz registra
podjetij, ki ga izda organ tuje države, pristojen za vodenje takega registra. Če pa po veljavni zakonodaji tuje države za poslovanje
na področju dejavnosti tujega ponudnika ni
potreben vpis v register podjetij, šteje za dokazilo izpis iz registra dovoljenj za opravljanje dejavnosti, ki ga izda organ tuje države,
pristojen za vodenje registra, ali pisna izjava
tujega ponudnika, da opravlja to dejavnost
v tuji državi, ki jo poda pod kazensko in materialno odgovornostjo ali pod prisego pred
pristojnim organom tuje države.
2. Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje ali druge enakovredne kazenske evidence, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni.
3. Da mu ni izrečena pravnomočna sodba zaradi: sodelovanja v kriminalnih združbah iz člena 2 (1) Skupnega ukrepa Sveta
98/733/PNZ, korupcije iz člena 3 Akta Sveta
z dne 26. maja 1997 in člena 3 (1) Skupnega
ukrepa Sveta 98/742/PNZ, goljufije v smislu
člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti in pranja denarja iz
člena 1 Direktive Sveta 91/308/EGS z dne
10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja.
Dokazilo: izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (OBR
30).
4. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo sodišča ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije
ali drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima
sedež. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da
ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:

Št.

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo naj ne bo starejše od 30 dni.
2. Da je ekonomsko in finančno sposoben. Svojo ekonomsko in finančno sposobnost dokazuje s tem da:
– ima število dni blokad transakcijskih
računov v preteklih 6 mesecih enako 0,
– v zadnjih dveh letih ni imel negativnega finančnega poslovanja (izgube pri poslovanju).
Dokazilo: podatki o solventnosti ponudnika, in sicer: obrazec BON-1 za preteklo
poslovno leto in BON-2, ki ni starejši od 30
dni oziroma za obrtnike napoved za odmero
dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so
šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo
dvigniti obrazca BON 1, predložijo samo
potrdilo izvajalca plačilnega prometa, ki vodi
transakcijski račun ponudnika. Ponudnik
lahko predloži podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON1).
Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo finančno in poslovno sposobnost za
opravljanje navedene storitve.
Tuji ponudnik lahko dokaže svojo finančno in poslovno usposobljenost z izvlečki revidiranih bilanc stanja in računovodskih izkazov za pretekli dve računovodski leti, 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:
1. Razpolaganje z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi:
Ponudnik navede podatke o usposobljenosti ponudnika, kjer mora navesti isto ali
enako opremo, s katero bo razpolagal v
času izvajanja pogodbenega dela in s katero je bil izveden test – lahko se razlikuje
le v številu kosov opreme. Ponudba mora
vsebovati, poleg ostalih delavcev, najmanj
eno osebo, ki bo ključno pokrivala vsebinski del pogodbene naloge. Ta oseba mora
imeti slovensko državljanstvo ali potrdilo o
aktivnem znanju slovenščine s strani pooblaščene inštitucije in poznati mora slovenski zemljiški kataster in njegov sistem
arhiviranja oziroma poznati primerljiv sistem
zemljiškega katastra, kar mora izkazovati
z najmanj dvema referencama sodelovanja
na nalogah, ki so bile zaključene po 31. 12.
2003. Za vodjo pogodbene naloge je nujno
predložiti dokazilo, da je bila oseba že vodja
vsaj dveh (katerihkoli) pogodbenih nalog, ki
so bile uspešno zaključene po 31. 12. 2003
in je bila njihova posamezna vrednost enaka ali večja vrednosti naloge, za katero se
daje ponudba.
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Dokazilo: izpolnjen obrazec OBR 4, OBR
23 in OBR27.
Če so bili kupci naročniki po Zakonu o
javnih naročilih, mora biti dokazilo (obrazec
o referencah) izdano v obliki potrdila, ki ga
izda in podpiše odgovorna oseba pristojnega organa. Če kupci niso bili naročniki po
Zakonu o javnih naročilih, potrdilo potrdijo
ti kupci, kadar pa to ni mogoče, zadostuje
ponudnikova izjava o času in kraju izvršitve dela.
2. Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
z vsem materialom, ki ga bo naročnik predal
izvajalcu in je predmet pogodbenega dela,
ravnal tako, da ne bo prišlo do kakršnega
koli poškodovanja ali izgube materiala ter,
da se bo material, ki ga bo kot izvajalec prejel od naročnika v času pogodbenega dela,
nahajal maksimalno 200 km od sedeža naročnika, kar mora biti razvidno iz ponudbe –
samega načina izvedbe pogodbenega dela
ter lokacije izvajanja pogodbenega dela.
Dokazilo: izjava.
3. Ponudnik mora predložiti izjavo, da je
sposoben in bo komuniciral z naročnikom
v slovenskem jeziku in celotno pogodbeno
delo predal izdelano v slovenskem jeziku.
Dokazilo: izjava.
4. Izjava o sprejemanju pogojev razpisne
dokumentacije.
Dokazilo: izjava.
5. Ponudnik mora za nalogo, za katero
se prijavlja, predložiti test. Naročnik ga bo
na podlagi meril, objavljenih v razpisni dokumentaciji, ovrednotil. Uspešno izdelan test
je pogoj za udeležbo ponudnika.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 43000-7/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije je 14. 5. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da; 1.100
SIT.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 5. 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 15. 9. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 5.
2006 ob 10. uri; Geodetska uprava RS, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, sejna soba
v pritličju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavnik podjetja, če je to
potrebno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Dodatne informacije za tehnični del:
Geodetska uprava RS, Zemljemerska
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ulica 12, Ljubljana, Majda Mavec, tel.
00386/1/478-48-58; majda.mavec@gov.si.
Brezplačen prevzem razpisne dokumentacije na spletni strani http://www.gu.gov.si.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks 00386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Oddelek za javna naročila in splošne zadeve, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, tel. 00386/1/478-48-00,
internetni naslov: http://www.gu.gov.si, faks
00386/1/478-48-34.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 3. 2006.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-8765/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Nives Jurcan, tel. 00386/1/478-48-00, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks 00386/1/478-48-34.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gu.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki (-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je 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: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: organizacija izobraževanja za izvedbo razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: (c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 24.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
projekt »Razgrnitev podatkov o stavbah
in delih stavb« obsega več faz dela, v
fazo priprava na projekt sodi tudi razpisana naloga »Organizacija izobraževanja za izvedbo razgrnitve podatkov o
stavbah in delih stavb«, ki je namenjena
usposobitvi ključnih izvajalcev razgrnitve: popisovalcev, službe za kakovost,
pomoč udeležencem razgrnitve in ostalim izvajalcem projekta.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.34.00.00-9.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
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II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št: 1
Naslov: organizacija izobraževanja za
izvedbo razgrnitve podatkov o stavbah in
delih stavb.
1) Kratek opis: projekt »Razgrnitev podatkov o stavbah in delih stavb« obsega
več faz dela, v fazo priprava na projekt sodi
tudi razpisana naloga »Organizacija izobraževanja za izvedbo razgrnitve podatkov o
stavbah in delih stavb«, ki je namenjena
usposobitvi ključnih izvajalcev razgrnitve:
popisovalcev, službe za kakovost, pomoč
udeležencem razgrnitve in ostalim izvajalcem projekta.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.34.00.00-9.
3) Količina ali obseg:
Organizacija izobraževanja se bo izvajala za izobraževanje izvajalcev projekta,
ki bodo sodelovali pri razgrnitvi podatkov o
stavbah in delih stavb na terenu, bo potekalo za tri ciljne skupine, in sicer:
– najprej bo potrebno usposobiti inštruktorje, izvajalce predrazgrnitve, projektno pisarno, službo za kakovost, služba za pomoč uporabnikom, vodstvo projekta (ca. 110
ljudi),
– v naslednjem koraku bo potrebno izobraziti ostalo osebje v geodetskih pisarnah,
ki bo sodelovalo pri razgrnitvi podatkov o
stavbah in delih stavb (ca. 300 oseb) in
hkrati bo potrebno začeti tudi z izobraževanjem popisovalcev na terenu (ca. 900
oseb).
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 15. 5.
2006; zaključek 30. 8. 2006.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Organizacija izobraževanja se bo izvajala za izobraževanje izvajalcev projekta,
ki bodo sodelovali pri razgrnitvi podatkov o
stavbah in delih stavb na terenu, bo potekalo za tri ciljne skupine, in sicer:
– najprej bo potrebno usposobiti inštruktorje, izvajalce predrazgrnitve, projektno pisarno, službo za kakovost, služba za pomoč uporabnikom, vodstvo projekta (ca. 110
ljudi),
– v naslednjem koraku bo potrebno izobraziti ostalo osebje v geodetskih pisarnah,
ki bo sodelovalo pri razgrnitvi podatkov o
stavbah in delih stavb (ca. 300 oseb) in
– hkrati bo potrebno začeti tudi z izobraževanjem popisovalcev na terenu (ca.
900 oseb).
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 15. 5. 2006; zaključek 30. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– zavarovanje resnosti ponudbe: bančna
garancija za zavarovanje resnosti ponudbe
ali bianco menica za resnost ponudbe (v
odvisnosti od ponudbene vrednosti);
– zavarovanje dobre izvedbe posla:
bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe posla ali bianco menica za dobro
izvedbo posla (v odvisnosti od ponudbene
vrednosti);
– zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku: bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku ali bianco menica za odpravo napak v garancijskem roku
(v odvisnosti od ponudbene vrednosti);
– zavarovanje obveznosti iz naslova
plačila podizvajalcem: bančna garancija za
zavarovanje dobre izvedbe posla, če ima

izvajalec pogodbenega dela podizvajalce ali
bianco menica za zavarovanje obveznosti iz
naslova plačila podizvajalcem (v odvisnosti
od ponudbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: mesečna plačila 30 dni po prejemu računa za 70% izvedenega dela, ostalih 30% po zaključku posamezne faze.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: da.
Brezplačen prevzem razpisne dokumentacije na spletnih straneh Geodetske uprave
Republike Slovenije http:/www.gu.gov.si.
Merila za oddajo so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tuji ponudnik (to je ponudnik, ki ima
sedež v tuji državi) dokazuje izpolnjevanje
obveznih pogojev za udeležbo iz 2. točke
navodil ponudnikom za pripravo ponudbe
v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi
oziroma običajno prakso tuje države.
Če izdaja listin o izpolnjevanju katerega
od obveznih pogojev ni v skladu z veljavno
zakonodajo in predpisi tuje države, se prizna kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja
zaprisežena izjava ponudnika (pisna izjava,
ki jo tuji ponudnik poda pod kazensko in
materialno odgovornostjo) ali v državah članicah, kjer ne obstaja določba o zapriseženi
izjavi, zaprisežena izjava ponudnika pred
pristojnim organom tuje države. Če izpolnjevanje enega od obveznih pogojev v skladu z
veljavno zakonodajo oziroma običajno prakso tuje države pomeni tudi izpolnjevanje
enega ali drugih obveznih pogojev, pa to v
listini ni izrecno zapisano, mora tuji ponudnik to dokazati s predložitvijo izvlečka iz
relevantnega zakona ali predpisa, pisne izjave pristojnega organa tuje države ali svoje
zaprisežene izjave ali zaprisežene izjave, ki
jo potrdi pristojni organ tuje države.
Pravni status – obvezna dokazila:
1. Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa.
Dokazilo: dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 60 dni, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik
predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
Tuji ponudniki predložijo izpis iz registra
podjetij, ki ga izda organ tuje države, pristojen za vodenje takega registra. Če pa po veljavni zakonodaji tuje države za poslovanje
na področju dejavnosti tujega ponudnika ni
potreben vpis v register podjetij, šteje za dokazilo izpis iz registra dovoljenj za opravljanje dejavnosti, ki ga izda organ tuje države,
pristojen za vodenje registra, ali pisna izjava
tujega ponudnika, da opravlja to dejavnost
v tuji državi, ki jo poda pod kazensko in materialno odgovornostjo ali pod prisego pred
pristojnim organom tuje države.
2. Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
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Dokazilo: izpisek iz kazenske evidence,
ki se pridobi na Ministrstvu za pravosodje.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.
3. Da mu ni izrečena pravnomočna sodba zaradi: sodelovanja v kriminalnih združbah iz člena 2 (1) Skupnega ukrepa Sveta
98/733/PNZ, korupcije iz člena 3 Akta Sveta
z dne 26. maja 1997 in člena 3 (1) Skupnega
ukrepa Sveta 98/742/PNZ, goljufije v smislu
člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti in pranja denarja iz
člena 1 Direktive Sveta 91/308/EGS z dne
10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja.
Dokazilo: izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (OBR
27).
4. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo sodišča ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije
ali drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima
sedež. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da
ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke, določene s predpisi
države, kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v
Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati. Potrdilo naj ne bo starejše
od 30 dni.
2. Da je ekonomsko in finančno sposoben. Svojo ekonomsko in finančno sposobnost dokazuje s tem:
– da ima število dni blokad transakcijskih
računov v preteklih 6 mesecih enako 0,
– da letno ustvarjena vrednost prometa
(za pretekli dve leti) presega dvakratno vrednost ponudbe,
– da v zadnjih dveh letih ni imel negativnega finančnega poslovanja (izgube pri
poslovanju).
Dokazilo: podatki o solventnosti ponudnika, in sicer: obrazec BON-1 za preteklo
poslovno leto in BON-2, ki ni starejši od 30
dni oziroma za obrtnike napoved za odmero
dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so
šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo
dvigniti obrazca BON 1, predložijo samo
potrdilo izvajalca plačilnega prometa, ki vodi
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transakcijski račun ponudnika. Ponudnik
lahko predloži podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON1).
Letne vrednosti prometa in prikaz pozitivnega finančnega poslovanja ponudnik prikaže
v izpolnjenem obrazcu OBR 26. Dokumenti
ne smejo biti starejši od 30 dni. Ponudniki z
navedenimi dokumenti dokazujejo finančno
in poslovno sposobnost za opravljanje navedene storitve.
Tuji ponudnik lahko dokaže svojo finančno in poslovno usposobljenost z izvlečki
revidiranih bilanc stanja in računovodskih
izkazov za pretekla tri računovodska leta,
ki jih je revidiral revizor, ki je pooblaščen
v državi, kjer ima sedež, ter s potrdilom ali
mnenjem, ki ga izda banka, ki je pooblaščena in javno nadzorovana v državi, kjer ima
tuji ponudnik sedež.
3. Da je zanesljiv pri poslovanju, kar dokazuje z izpolnitvijo obrazca uveljavljenih
jamstvih in o pravdah zoper ponudnika od
1. 5. 2003 dalje. Šteje se, da je ponudnik
izkazal zanesljivost pri poslovanju, če do ponudnika ni bilo uveljavljeno nobeno jamstvo,
ki kaže na dobro izvedbo posla.
Dokazilo: izpolnjen obrazec OBR 25 (Podatki o uveljavljenih jamstvih in o pravdah
zoper ponudnika).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi:
– ponudnik mora razpolagati z zadostno
HW in ustrezno SW opremo za izvedbo izobraževanj. Zadostna oprema se šteje, če
so zagotovljeni prenosniki in projektorji za
izvedbo posameznih izobraževanj oziroma
da so za izobraževanje za uporabo programskih rešitev zagotovljene računalniške
učilnice in ostala potrebna oprema,
– ponudnik mora podati izobrazbene in
strokovne kvalifikacije kadrov. Ponudnik
mora za izvedbo projekta prijaviti:
– vodjo projekta,
– 2 strokovna sodelavca.
Kadrovske zahteve:
– vodja projekta je moral organizirati vsaj
10 izobraževanj v zadnjih 2. letih,
– vsak strokovni sodelavec mora izkazovati sodelovanje pri organizaciji vsaj 5
izobraževanj v zadnjih 2. letih.
Strokovne kvalifikacije ponudnika:
– izkušnje pri oblikovanju in pripravi gradiv- vsaj 10 na leto v zadnjih 2. letih,
– izkušnje pri organizaciji izobraževanj
– min. do 30 udeležencev na izobraževanje,
5 x na leto v zadnjih 2. letih,
– izkušnje pri izvedbi izobraževanj na
različnih lokacijah – vsaj 5 različnih lokacij
zadnjih 2. letih.
Dokazilo:
Izpolnjen obrazec OBR 4 (podatki o ponudniku).
Izpolnjen obrazec OBR 5 (spisek delavcev). Potrebne izkušnje se opredelijo s
seznamom projektov, v katerih so le-ti sodelovali in kratkim vsebinskim opisom projektov (1 odstavek) in opisom ter dokazili
o izpolnjevanju pogojev sposobnosti komunikacije z naročnikom v slovenjem jeziku.
Priloži se tudi izpolnjeni obrazec OBR 23
(reference).
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Seznam referenc (najpomembnejših dobav ali storitev) se priloži skupaj s potrdili o
dobro opravljenem delu, vrednostmi in datumi izvedbe. Če so bili kupci naročniki po
zakonu o javnih naročilih, mora biti dokazilo
(obrazec o referencah) izdano v obliki potrdila, ki ga izda in podpiše pristojni organ. Če
kupci niso bili naročniki po zakonu o javnih
naročilih, potrdilo potrdijo ti kupci, kadar pa
to ni mogoče, zadostuje ponudnikova izjava
o času in kraju izvršitve dela.
2. Ponudnik mora predložiti dokazila, da
je sposoben in bo komuniciral z naročnikom
v slovenskem jeziku.
Pogoj morajo izpolnjevati:
– vodja projekta,
– vsaj eden strokovni sodelavec.
Dokazilo: izpolnjevanje pogoja se izkazuje v obrazcu OBR 5 in prilogami temu
obrazcu.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo (prosimo, označite ustrezno(-a) okence(-a)):
Najnižja cena.
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila.
Merila

Ponderiranje

1. Ponujena cena
2. Plan izvedbe izobraževanja
3. Reference

57
25
18

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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:
17. 4. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 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 4. 8. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 4.
2006 ob 10. uri; v prostorih Geodetske uprave Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, v mali sejni sobi v
pritličju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Predstavniki ponudnikov s pooblastilom,
če je potrebno.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks 00386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za okolje in prostor, Geodetska uprava Re-
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publike Slovenije, Oddelek za javna naročila in splošne zadeve, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, tel. 00386/1/478-48-00,
internetni naslov: http://www.gu.gov.si, faks
00386/1/478-48-34.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 3. 2006.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 600-2/2006-4/2
Ob-8809/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Kamin Anton,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel.
01/83-18-100, faks 01/83-18-119, elektronska pošta: sprejemna.pisarna@kamnik.si,
internetni naslov: www.kamnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Katarina Ščetinin Sever, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-139,
faks 01/83-18-119, elektronska pošta: katarina.sever-scetinin@kamnik.si, internetni
naslov: www.kamnik.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kamnik, Oddelek
za družbene dejavnosti, kontaktni osebi:
Katarina Ščetinin Sever, Katarina Vegel,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel.
01/83-18-142, faks 01/83-18-119.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija,
tel. 01/83-18-100, faks 01/83-18-119.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba prevozov šoloobveznih otrok v
Občini Kamnik za obdobje september
2006–junij 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: celotno območje Občine Kamnik.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 500,2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevozi učencev na vseh relacijah za vse šolske
okoliše OŠ Šmartno, OŠ Stranje, OŠ Frana
Albrehta, OŠ Toma Brejca, OŠ Marije Vere,
OŠ 27. julija v Občini Kamnik.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek september 2006 in/ali konec junij 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po potrjenih mesečnih računih.
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: dokazilo o vpisu dejavnosti v sodni register oziroma
dokazilo o priglašeni dejavnosti pri pristojni
davčni upravi, potrdilo da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, 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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence ter potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da razpolaga s potrebnimi kapacitetami za izvedbo
javnega naročila; dokazila o razpolaganju s
prevoznimi sredstvi in strokovni kader.
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.
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 19. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na
transakcijski račun Občine Kamnik št.
01243-0100002257.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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 19. 6. 2006 in/ali 30 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopnik ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 5. 2006
ob 11. uri; Občina Kamnik, Glavni trg 24,
sejna soba št. 17, pritličje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2006.
Občina Kamnik
Ob-8935/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica, kontaktna oseba: Vlado Turičnik, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-23-411, elektronska pošta:
v.turicnik@sb-sg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
varovanje oseb in premoženja po prilogi
1B.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: varovanje oseb in premoženja.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 leta – od 1. 6. 2006 do 31. 5.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančno zavarovanje:
– za resnost ponudbe: menica »brez protesta« v višini 1,000.000 SIT,
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: finančno zavarovanje definirano v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ZJN-1-UPB1: 42. člen, prvi odstavek,
točke: 1., 2. in 3 ter četrti odstavek, točke:
1., 2. in 3.
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ZJN-1-UPB1:
42.a člen, prvi odstavek, točka 1.: BON-1/P;
točka 2.a in 2.g.
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji (cena, certifikat ISO).
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6030278961. Potrdilo o plačilu pošljite po faksu (02/88-23-411) s pripisom
točnega naslova in davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti ali
tudi elektronsko (e-naslov).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 5. 2006
ob 11. uri; Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, uprava – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 8-I-2151/1
Ob-9074/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, kontaktna oseba: Sonja Likar, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-95-34, faks 01/230-95-40, elektronska
pošta: sonja.likar@zrsvn.si, life@zrsvn.si,
internetni naslov: www.zrsvn.si./life.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod Republike Slo-
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venije za varstvo narave, kontaktna oseba: Sonja Likar, Dunajska cesta 22, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-95-34,
faks 01/230-95-40, elektronska pošta: sonja.likar@zrsvn.si, life@zrsvn.si, internetni
naslov: www.zrsvn.si./life.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije za
varstvo narave, kontaktna oseba: Sonja Likar, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-95-34, faks 01/230-95-40,
elektronska pošta: life@zrsvn.si, internetni
naslov: ni možno.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, kontaktna oseba: Sonja Likar, Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-95-34,
faks: ni možno, elektronska pošta: ni možno,
internetni naslov: ni možno.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Opis: izgradnja informacijskega sistema Natura 2000, ki je ena od akcij projekta
LIFE: Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski
modeli in informacijski sistem.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: IS N2k.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: naročnik s tem razpisom išče izvajalca za izgradnjo informacijskega sistema Natura 2000,
za vodenje evidenc o biotski raznovrstnosti
in naravnih vrednotah, lažji pripravi poročil
o stanju na območjih Natura 2000, vodenju
registra Naravnih vrednot in registra Zavarovanih območij, podpori naravovarstvenega delovanja ZRSVN ter distribuciji podatkov uporabnikov izven ZRSVN, v okviru
projekta LIFE z naslovom »Natura 2000 v
Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem«, (LIFE04NAT/SI/000240), ki
vključuje naslednje naloge:
– analiza podatkovnih baz, procesov in
uporabnikov,
– analliza podatkovnih komunikacij
IS N2k,
– priprava podatkovnega in postopkovnega modela informacijske rešitve,
– definiranje protokola izmenjave podatkov,
– definiranje izmenjevalnega formata za
datotečno izmenjavo,
– priprava terminskega plana izdelave
informacijskega sistema,
– vzpostavitev podatkovne baze,
– izdelava računalniškega programa za
produkcijo podatkov IS N2k,
– izdelava programske opreme za potrebe vzdrževanja,
– namestitev in povezovanje vseh sestavnih delov v skupni tehnološki sistem,
– upravljanje in spremljanje poskusnega
delovanja sistema ter uvedba tehnološkega
sistema v normalno delovanje,
– izdelava dokumentacije,
– izobraževanje uporabnikov tehnološke
rešitve,
– priprava plana vzdrževanja informacijskega sistema v prvih dveh letih (po zaključku projekta izgradnje IS N2k).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja informacijskega sistema IS N2k, ki
vključuje GIS komponento.

Št.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 31. 3. 2006 in/ali konec
30. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– zavarovanje resnosti ponudbe,
– zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti,
– zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačevanje po delih, glede na izvedbo (terminski
plan) in v skladu s pogodbo. Plačilo v slovenskih tolarjih (SIT) oziroma evrih (EUR),
glede na veljavno denarno valuto v RS. Plačilni rok je 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben, kar dokazuje s tem, da v preteklih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov.
Ponudnik mora za izvedbo nalog izpolnjevati dodatne kadrovske pogoje. Ponudnik
mora za izvedbo projekta prijaviti vodjo projekta z izkazovanjem vsaj petletnih izkušenj
s področja vodenja projektov vzpostavitve
geografskih informacijskih sistemov in strokovnega sodelavca s področja informacijske tehnologije z izkazovanjem vsaj dveletnih izkušenj s področja GIS (geografski
informacijski sistemi), DBA (administracija
podatkovnih zbirk) in načrtovanja sistemov
z vsebino in obsegom del, podobnim predmetu tega razpisa.
Ponudnik mora priložiti tudi seznam najpomembnejših izvedenih storitev v zadnjih
treh letih, kar pomeni tiste storitve, ki so
bile zaključene v obdobju od leta 2003 do
2005. Ponudnik mora podati vsaj dve istovrstni storitvi. Kot istovrstna storitev se štejejo različni projekti izdelave informacijskih
sistemov, ki vključuje GIS komponento (v
seznamu storitev mora biti to jasno razvidno). Vzdrževanja za posamezno rešitev se
pri točkovanju ne upoštevajo.
Ponudnik mora predložiti delujoč URL
naslov (lahko poskusno verzijo aplikacije),
kjer je možno preveriti delovanje spletnega
načina vnašanja grafičnih in opisnih – atributnih podatkov ter preveriti delovanje topološkega urejevalnika. Potrebno je posredovati
tudi navodila za delo z aplikacijo in geslo za
dostop do nje, kolikor je le-to potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Da je ponudnik registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter
ima dovoljenje (odločba upravnega organa)
za opravljanje dejavnosti; dokazilo ne sme
biti starejše od 60 dni (od datuma, ki je določen za javno odpiranje ponudb) (dokazilo:
dokument iz točke 1.3 ponudbene dokumentacije).
Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali, da zaradi takšnega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
(dokazilo: dokument iz točke 1.4 ponudbene
dokumentacije).
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Da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež. Za ponudnika,
ki ni vpisan v register pri sodišču, zadošča
potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni (od
datuma, ki je določen za javno odpiranje
ponudb) (dokazilo: dokument iz točke 1.5
ponudbene dokumentacije).
Da proti ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem; dokazilo ne sme biti starejše od 60 dni (od
datuma, ki je določen za javno odpiranje
ponudb) (dokazilo: dokument iz točke 1.7
ponudbene dokumentacije, vsebina potrdila je lahko združena z vsebino potrdila pod
točko 1.4).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima
svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo
naj ne bo starejše od 30 dni (od datuma, ki
je določen za javno odpiranje ponudb) (dokazilo: dokument iz točke 1.6 ponudbene
dokumentacije).
Da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben za opravljanje navedene storitve;
pogoj za priznanje finančne in poslovne sposobnosti je, da v preteklih šestih mesecih ni
imel blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov)
(dokazilo: dokumenti iz točke 1.8 ponudbene dokumentacije)
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Da je ponudnika usposobljen za opravljanje navedene storitve (npr. dokazilo o
razpolaganju z ustrezno opremo in inštrumentarijem – stanje na dan oddaje ponudbe, seznam primernih referenc).
Da ponudnik v ponudbi navede spisek
delavcev, ki bodo izvajali naloge in da navede potrebne izkušnje vodje in stokovnega
sodelavca pri izvajanju projekta.
Da je ponudnik že izdelal spletno aplikacijo, ki omogoča vnos atributnih in grafičnih
podatkov in preverjanje topologije vnesenih
podatkov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
Ob-13745/05 z dne 20. 5. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponujena cena – od 0 do 50,
2. ocenjeni stroški vzdrževanja informacijskega sistema v prvih dveh letih po zaključku projekta izgradnje IS N2k – od 0
do 15,
3. kvalifikacije zaposlenih, ki bodo izvajali projekt – od 0 do 10,
4. reference ponudnika in podizvajalcev
– od 0 do 15,
5. terminski plan – od 0 do 10.
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V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 5. 2006, brezplačno po predhodnem zaprosilu na elektronski naslov: life@zrsvn.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 5. 2006
ob 13. uri; Zavod RS za varstvo narave,
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Velika
sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; LIFE04NAT/SI/000240.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Zavod Republike Slovenije
za varstvo narave
Št. 430-48/2006-262
Ob-9081/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šentjur, kontaktna oseba: Marija
Rataj, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-20, 03/747-13-26, faks
03/574-34-46, elektronska pošta: Obcina.sentjur@sentjur.si, internetni naslov:
www.sentjur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-48/2006 Izdelava projektne dokumentacije.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja komunalne
opremljenosti JV dela industrijske cone
Šentjur.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šentjur.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: servisna cesta.
3) Obseg ali količina: izdelava idejnih
projektov – (IDP), projektov za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD) in projektov
za izvedbo (PZI) v šestih izvodih.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: fekalna in meteorna kanalizacija.
3) Obseg ali količina: izdelava idejnih
projektov – (IDP), projektov za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD) in projektov
za izvedbo (PZI) v šestih izvodih.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: vodovodno in hidrantno
omrežje.
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3) Obseg ali količina: izdelava idejnih
projektov – (IDP), projektov za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD) in projektov
za izvedbo (PZI) v šestih izvodih.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: plinsko nizkotlačno
omrežje.
3) Obseg ali količina: izdelava idejnih
projektov – (IDP), projektov za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD) in projektov
za izvedbo (PZI) v šestih izvodih.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: telefonsko omrežje.
3) Obseg ali količina: izdelava idejnih
projektov – (IDP), projektov za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD) in projektov
za izvedbo (PZI) v šestih izvodih.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: elektro omrežje in transformatorska postaja.
3) Obseg ali količina: izdelava idejnih
projektov – (IDP), projektov za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD) in projektov
za izvedbo (PZI) v šestih izvodih.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: javna razsvetljava.
3) Obseg ali količina: izdelava idejnih
projektov – (IDP), projektov za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD) in projektov
za izvedbo (PZI) v šestih izvodih.
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: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 5. 2006 in/ali konec
1. 9. 2006 za PGD in konec 15. 9. 2006
za PZI.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z Zakonom o javnih
naročilih, podrobneje opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: pogoji podrobneje opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: pogoji podrobneje
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: pogoji podrobneje opredeljeno
v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 – ZGO-1UPB1
in 14/05 – popr.); Zakon o urejanju prostora
ZUreP-1 (Ur. l. RS, št. 110/02).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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: 430-48/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 4. 2006.
Cena: 5.000 SIT (41,73 EUR).
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno
dokumentacijo ponudniki poravnajo na na
TR Občine Šentjur št. 01320-0100004983,
namen nakazila razpisna dokumentacija – izdelava projektne dokumentacije za
PGD komunalne opremljenosti JV dela IC
Šentjur.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 4. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija in predstavniki
ponudnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 4. 2006
ob 10. uri; sejna soba Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur – II. nadstropje.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: da; razvoj poslovnih con (SI
2003/004-938-18).
VI.4) Dodatne informacije: okvirna vrednost razpisanih del je 17,500.000 SIT z
DDV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Občina Šentjur
Ob-9106/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZUIM Kamnik, Novi trg 43a, 1241 Kamnik.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek
Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
tehnično izobraževanje, kontaktna oseba:
Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
tel. 01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1A, 14 točka.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-266.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje prostorov ZUIM Kamnik s prevzemom delavcev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ZUIM Kamnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrednost javnega naročila je 17 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 4. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek nakažite na TRR št.: 01261-6030716108, Zavod
za tehnično izobraževanje, Ptujska 19, Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 4. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2006
ob 12.05; ZTI, Ptujska 19, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2006.
ZUIM Kamnik
Ob-9111/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Žiri, kontaktna oseba: Andrej Poljanšek, Trg svobode 2, 4226 Žiri, Slovenija, tel.
04/505-07-00, faks 04/510-54-44, elektronska pošta: andrej.poljansek@obcina.ziri.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve prevoz.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prevozi otrok v OŠ Žiri.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevoz otrok v OŠ po razpisanih relacijah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: prevoz otrok po razpisanih relacijah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevoz
na relacijah; Goropeke–Žiri, Breznica–Žiri,
Žirovski vrh–Smrečje–Žiri, Žirovski vrh–Melcova grapa–Žiri, Razpotje–Vrsnik–Žiri, Sopot–Ravne–Žiri, selo Žiri in prevoz prvošolčkov v OŠ po naselju Žiri.
Ocenjena vrednost storitve 46,000.000
SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: prihod otrok v OŠ do 7. ure, odhod
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do 15. ure razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2006, konec 30. 6.
2011.
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: 60 dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja ali priglasitveni list
za samostojne podjetnike.
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.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 85 z dne 23. 9. 2005, Ob-25547/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 03/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 26. 4. 2006,
cena:.3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na blagajni občine
Žiri ali na TR 01347-0100007346.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 4. 2006 do 12. ure,
dostava ponudb ne glede na način prinosa
do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Žiri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 5. 2006
ob 12.30, Loška c. 1, Žiri, 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: 24. 3. 2006.
Občina Žiri
Št. 06/60202
Ob-9122/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Domžale, kontaktna oseba: Dino Bolčina, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, Slovenija,
tel. 01/72-14-251, faks 01/72-41-350, elektronska pošta: Dino.bolcina@domzale.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.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 6b.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: poslovno sodelovanje
z banko pri dodeljevanju dolgoročnih posojil fizičnim in pravnim osebam iz Občine
Domžale – za področje podjetništva v letu
2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
bančne storitve – poslovno sodelovanje
z banko pri dodeljevanju dolgoročnih posojil fizičnim in pravnim osebam iz Občine Domžale – za področje podjetništva
v letu 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Domžale.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: proračunska sredstva v višini 12,000.000 SIT
bodo namenjena kot neposredna subvencija
k plačilu obresti pri posojilih, ki bi jih sicer
morali plačati zasebniki in mala podjetja po
pogojih in na način določen v medsebojni
pogodbi o sodelovanju med občino in banko. Posojila se bodo dodeljevala z dobo vračila 8 let ter obrestno mero: Euribor + 0%.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 31. 3. 2006 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila bodo izvedena na podlagi bančnega
obračuna.
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: status poslovne banke.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra.
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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 5. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: občinska strokovna komisija in predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 5. 2006
ob 13. uri; Občina Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale, konferenčna soba Občine Domžale v I. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2006.
Občina Domžale
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Št. 110-1/06
Ob-9142/06
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. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, 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 01/30-09-937, 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. 01/30-68-253,
faks 01/30-68-206.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000081.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba zunanje kontrole kakovosti pri
obnovi vozišč na avtocestah v Republiki
Sloveniji v letu 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: na avtocestah v Republiki
Sloveniji v letu 2006.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.1.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet razpisa je izvajanje zunanje
kontrole kakovosti pri obnovi avtocest v Republiki Sloveniji v letu 2006, ki vključuje:
– obnova vozišča na AC A2/0020 Malence–Šmarje Sap; od km 3,800 do km 6,300,
– obnova vozišča na AC A1/0057 Razdrto–Senožeče; od km 0,000 do km 0900,
– obnova vozišča na AC A1/0057 Razdrto–Senožeče; od km 1,050 do km 3,190,
– obnova vozišča na AC A1/0657 Razdrto–Senožeče; od km 1,050 do km 3,190,
– obnova vozišča na AC A1/0653 Vrhnika–Logatec; od km 1,750 do km 6,950,
– obnova asfaltnih stez na AC A1/Cestninske postaje Log, Vrhnika, Unec, Postojna in Bazara,
– obnova asfaltnih stez na AC A1/Cestninske postaje Tepanje, Vransko in Pesnica,
– obnova vozišč na HC H4/0380 Šempter–Vrtojba; od km 0,000 do km 2,200,
– obnova vozišč na HC H2/0632 Pesnica–Maribor; od km 0,039 do km 3,626.
Zunanja kontrola kakovosti se izvaja:
– pri prevzemanju gotovih proizvodov, ki
so ob dostavi na gradbišče že primerni za
nameravano rabo v objektu,
– pri izvajanju določenih del in tehnoloških postopkov, vključno z vgrajevanjem
tistih proizvodov, ki so rezultat procesa gradnje objekta in so zato šele po vgraditvi
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v objekt primerni za nameravano rabo v
objektu,
– za preverjanje oziroma oceno gotovih
objektov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je usklajen s
trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 972.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– 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.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
del, za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila (izvedba kontrole kakovosti pri
izgradnji cest), v zadnjih petih letih,
– seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi, in seznam ostale opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV. 2. Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000081.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 5. 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: 9. 5. 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: 9. 5. 2006
ob 12. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-9143/06
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. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, 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 01/30-09-937, 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.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000116.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba zunanje kontrole kakovosti pri
izgradnji AC Lendava–Pince od km 0,000
do km 4,480.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: pri izgradnji AC Lendava–Pince od km 0,000 do km 4,480.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, lavni predmet:
743.23.1.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– AC A5 Lendava–Pince od km 0,000
do km 4,480,
– razcep Dolga Vas-kraki A, B, C, D,
– deviacije: (0814-1), 1-1; 1-2; 1-2A;
1-5,
– nadvoza: 0183-1, 4-1; 0184-1, 4-1,
– podhod za kolesarje 0814-1,3-9,
– mostovi: (0814-1), 5-1; 5-6; 5-7; 5-8;
5-9; 5-10,
– propusti: 0183-1,3-1; (0184-1),3-4; 3-5;
3-10,
– regulacije vodotokov,
– meteorna kanalizacija z zemeljskimi
bazeni,
– protihrupna zaščita.
Zunanja kontrola kakovosti se izvaja:
– pri prevzemanju gotovih proizvodov, ki
so ob dostavi na gradbišče že primerni za
nameravano rabo v objektu,
– pri izvajanju določenih del in tehnoloških postopkov, vključno z vgrajevanjem
tistih proizvodov, ki so rezultat procesa gradnje objekta in so zato šele po vgraditvi
v objekt primerni za nameravano rabo v
objektu,
– za preverjanje oziroma oceno gotovih
objektov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je usklajen s
trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,800.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz Javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– 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.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta),
– 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:
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– seznam najpomembnejših opravljenih
del, za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila (izvedba kontrole kakovosti pri
izgradnji cest), v zadnjih petih letih,
– seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi, in seznam ostale opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000116.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 5. 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: 16. 5. 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: 16. 5. 2006
ob 12. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-9146/06
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,
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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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve I A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16-34/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vrtnarska dela ter čiščenje žlebov, muld
in jaškov.
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: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila: vrtnarska dela ter čiščenje žlebov, muld in jaškov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Kandidat bo moral v drugi fazi omejenega postopka predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti
brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-dnevni plačilni rok od datuma uradnega prejema
računa, ki bo izstavljen do 15. v mesecu za
pretekli mesec na podlagi s strani naročnika
potrjenih poročil o izvedenih storitvah.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
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. potrdila 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;
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4. izjava prijavitelja, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva prevzema potrdila, ki ga izdaja
pristojni davčni urad. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijave;
2. izjava, da zagotavlja 30-dnevni plačilni
rok od datuma uradnega prejema računa,
ki bo izstavljen do 15. v mesecu za pretekli
mesec na podlagi s strani naročnika potrjenih poročil o izvedenih storitvah.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava, da bo zagotavljal izvajanje vseh
vrst razpisanih storitev;
2. izjava, da bo za izvedbo del zagotovil strokovno usposobljene delavce, ki bodo
opravljali razpisana dela;
3. izjava, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;
4. izjava, da bo pisal dnevna delovna
poročila, v katerih bo navajal količinsko
ovrednotene opravljene storitve, ter da jih
bo 1x tedensko posredoval odgovorni osebi
naročnika v potrditev;
5. izjava, da bo zagotavljal odzivni čas
48 ur po prejemu pisnega obvestila s strani
naročnika.
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 ju je mogoče do 4. 5. 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 16-34/06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 5. 2006 do 9. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 10. 5. 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: 6 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 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
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objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
javno naročilo oddal po omejenem postopku v skladu z drugim odstavkom 19. člena
Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04
– uradno prečiščeno besedilo) ter bo izbranim prijaviteljem priznal status kandidata do
31. 12. 2008.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 00701-3/2006
Ob-9159/06
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: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projekta PGD, PZI za rekonstrukcijo ceste R1-210/1114 Cerkno–Želin.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1114 cesta R1-210
Cerkno–Želin.
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: 150 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-

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 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,
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sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 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: 8. 5. 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 15,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-9205/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice, kontaktna oseba: Marija Zupančič, Cesta Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/581-15-00, faks
04/586-31-74, elektronska pošta: ospv.jesenice@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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 17.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priprava šolske prehrane (malice in kosila).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Prežihovega
Voranca Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 5,
Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila je 45,600.000
SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v času izvajanje šolskega pouka.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
30. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna bianco menica za resnost ponudbe in
lastna bianco menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo mesečnega fakture v roku 30 dni po
prejemu.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno in 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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 5. 2006.
Cena: 8.600 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun šole št. 01241-6030654135,
sklic na 006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 2006 ali 44 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 17. 7. 2006 in/ali 100 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 5. 2006 ob
12. uri, tajništvo Osnovne šole Prežihovega
Voranca Jesenice, I. nadstropje, C. T. Tomšiča 5, Jesenice.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2006.
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Jesenice
Ob-9292/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(e): Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Tatjana Kozole, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49, internetni naslov naročnika: http://www.mju.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri:
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: tajništvo službe za javna naročila, 6.
nadstropje, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče dobiti pri:
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo
službe za javna naročila, 6. nadstropje, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
potrebno poslati na naslov:
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III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Glavna pisarna
– vložišče.
I.2) Vrsta naroočnika in glava(-o) področja (-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava projektne dokumentacije
s projektantskim nadzorom za Policijsko postajo Piran; šifra zadeve: 430-38/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št: 12.
Glavni kraj izvedbe: Piran.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava projektne dokumentacije s projektantskim nadzorom za Policijsko postajo Piran.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.20.00-4.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izdelava projektne dokumentacije s projektantskim nadzorom za Policijsko postajo
Piran:
a) izdelava vse potrebne projektne dokumentacije (IDZ, IDP, PGD, PZR, PZI, projekt opreme) v skladu z Zakonom o graditvi
objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št.
102/04 – uradno prečiščeno besedilo) in
Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/04, 54/05) in drugimi predpisi s področja urejanja prostora
in graditve objektov, za gradnjo Policijske
postaje Piran (v nadaljevanju: PP Piran);
b) projektantski nadzor do pridobitve
uporabnega dovoljenja.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo do vključno 4. 9. 2006 ter izjava banke, da bo ponudniku v primeru, če bo ponudnik izbran,
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti po obrazcu iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: 30. dan od dneva uradnega
prejema računa oziroma 60. dan od dneva
uradnega prejema končne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: Pravni akt o skupni
izvedbi 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:
1. Ponudnik mora poslovati v skladu z
veljavnimi predpisi ter navodili iz razpisne
dokumentacije;
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Dokazilo: lastna izjava ponudnika, da posluje v skladu z veljavnimi predpisi;
2. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu; imeti mora potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
Dokazilo: pravne osebe: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika; fizične osebe: potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojnega organa, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika;
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen
za kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko
evidenco), ki izkazuje stanje ponudnika in
priložena pisna izjava, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego in sicer da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
4. Zoper ponudnikove vodstvene delavce v zadnji petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem;
Dokazilo: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, izdano za ponudnikove
vodstvene delavce;
5. Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
Dokazilo: potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
6. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima ponudnik svoj sedež in poravnane dajatve v skladu s predpisi Republike
Slovenije, če ima ponudnik sedež v tujini;
Dokazilo: ponudnik, ki ima sedež v RS:
potrdilo, ki ga izda davčni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež; ponudnik, ki nima
sedeža v RS: potrdilo, ki ga izda davčni
organ države, kjer ima svoj sedež ter potrdilo, ki ga izda davčni organ, da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi Republike
Slovenije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik nima izkazane blokade katerega izmed transakcijskih računov v zadnjih
šestih mesecih pred objavo razpisa;
Dokazilo: obrazec BON 1/P, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe dobro
izvedel vsaj dve kvalitetno in pravočasno
opravljeni storitvi, ki sta po vsebini, zahtevnosti in obsegu istovrstni predmetu razpisa-
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nih del (kot istovrsten objekt razpisanemu
objektu ustreza objekt iz skupine 122 in 126
Enotne klasifikacije vrst objektov (CC-Si) iz
Uredbe Vlade RS, (Uradni list RS, št. 33/03)
– v znesku nad 20,000.000 SIT brez vključenega DDV;
Dokazilo: seznam opravljenih storitev,
vključno z dokazili v obliki potrdil-izjav;
2. Ponudnik mora imeti, v skladu z določili 33. člena Zakona o graditvi objektov,
ves čas trajanja pogodbe zavarovano svojo
odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati
naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti;
Dokazilo: kopija zavarovalne police;
3. Ponudnik mora poimensko navesti
odgovornega projektanta – vodjo projekta
in odgovorne projektante za izdelavo posameznih načrtov in sicer: za načrt arhitekture; za načrt gradbenih konstrukcij in drugih
gradbenih načrtov; za načrt električnih inštalacij in električne opreme; za načrt strojnih
inštalacij in strojne opreme in za načrt telekomunikacij;
Dokazilo: izpolnjen, podpisan in potrjenžigosan priloženi obrazec;
4. Ponudnik mora, za vsakega od imenovanih odgovornih projektantov za izdelavo
posameznih načrtov, priložiti ustrezne listine, ki dokazujejo izpolnjevanje zakonskih
pogojev za odgovornega projektanta;
Dokazila:
– fotokopija potrdila o zaključeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici ali izpis s tiskalnikom iz računalniške baze IZS, dostopni na
spletni strani IZS,
– strokovni življenjepis, iz katerega so
razvidne reference na istovrstnih objektih
(kot istovrsten objekt razpisanemu objektu
ustreza objekt iz skupine 122 in 126 Enotne
klasifikacije vrst objektov (CC-Si) iz Uredbe
Vlade RS, (Uradni list RS, št. 33/03).
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo (prosimo, označite ustrezno(-a) okence(-a)): najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: šifra zadeve:
430-38/2006; oznaka. javnega naročila:
11/06 VV.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
3. 5. 2006.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 5. 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 4. 9. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 5.
2006 ob 10. uri; Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
Ljubljana – 6. nadstropje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.

VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengen vir.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 3. 2006.
Ministrstvo za javno upravo

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-8810/06
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: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-21-086, faks 03/56-52-120, elektronska pošta: rth@rth.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava delov za visečo progo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
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: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ki mora biti v
veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vklju-
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čujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo.
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: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.2) Druge prejšnje objave: 1433/06
z dne 27. 1. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 5. 2006.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti za kateri razpis se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 5. 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. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 5. 2006
ob 9.15; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-8947/06
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 Bogoslav
Gojčič – 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 oseb: vsak delovni dan
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med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – splošni del in Bogoslav Gojčič, tel. 02/22-00-140 – 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:
merilni avto z opremo za preizkušanje
in meritve lokacije napak na energetskih
kablih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – Vetrinjska ulica 2.
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: 60,000.000
SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: dobava do 1. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 96 točk,
2. garancijski rok – 2 točki,
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 4. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 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: 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: 4. 5. 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 Bogoslav
Gojčič, tel. 02/22-00-140 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2006.
Elektro Maribor d.d.
Ob-8965/06
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, Andrej
Babenko – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan
med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – splošni del, Andrej Babenko; tel. 02/220-04-80 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-00-00, faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-29, faks 02/220-01-07,
elektronska pošta: danijela.homec@elektromaribor.si.

Stran

2440 /

Št.

33-34 / 31. 3. 2006

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-02-58,
faks 02/220-01-07.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kontrolno umerjevalna oprema za merilni laboratorij.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
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: 13,000.000
SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 3 mesece 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: 96 točk,
2. garancijski rok: 2 točki,
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: 5. 5. 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 do-
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kazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 5. 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: 5. 5. 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.
02/220-01-28 – za splošni del, Andrej Babenko, tel. 02/220-04-80 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Elektro Maribor, d.d.
Št. 102/1098/2006
Ob-9075/06
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: Boštjan Barl, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 02/429-24-47, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: bostjan.barl@eles-si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Albinca Suhadolc (od 10. do 14.
ure), Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-11, faks 01/474-25-02,
internetni naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava fiksnega varovalnega sistema za
DV 220 kV Obersielach-Podlog.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DV 220 kV Obersielach-Podlog.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava fiksnega varovalnega sistema, skladno z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 1. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni od
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po prevzemu posameznih dobav.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali

ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora biti
predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti:
– v primeru, da ponudnik ni proizvajalec
razpisane opreme, mora predložiti fotokopijo izjave o zastopanju, potrjeno s strani
proizvajalca, iz katere je razvidno, da je pooblaščeni zastopnik;
– ponudnik mora v svoji ponudbi za opremo, ki jo ponuja, predložiti fotokopijo osnovne ponudbe proizvajalca opreme;
– garancijski rok za razpisano opremo je
najmanj 24 mesecev od prevzema;
– garancijo za brezhibno delovanje opreme mora izdati proizvajalec opreme;
– referenčna lista proizvajalca opreme,
ki mora izkazovati vsaj 5 referenc fiksnih
vzpenjalnih sistemov v zadnjih 3 letih (1
referenco predstavlja 50 m že vgrajenih sistemov);
– rok za izvedbo pogodbenih obveznosti
je 18. 6. 2006 za III. nevarnostno cono (glave DV stebrov) ter zaključek vseh pogodbenih obveznosti do 1. 9. 2006;
– plačilni rok je 60 dni od dneva izstavitve računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 54/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 4. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 4. 2006
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 102/1091/2006
Ob-9077/06
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: Hai-
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lu Kifle, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 05/339-62-33, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: Hailu.kifle@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktni osebi: Albinca Suhadolc in Milena
Trifunovič, vsak delovni dan od 10. do 14.
ure, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-11, faks 01/474-25-02,
elektronska pošta: Albinca.Suhadolc, Milena.Trifunovičl@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 45/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava obešalnega materiala in kompozitnih izolatorjev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: DV 110 kV Beričevo-Kleče,
DV 110 kV Beričevo-Domžale, DV 110 kV
Domžale-Kleče, DV 220 kV Beričevo-Podlog, DV 220 kV Beričevo-Kleče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
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: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 60 koledarskih dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti:
– v primeru, da ponudnik ni proizvajalec
razpisane opreme, mora predložiti fotokopijo izjave o zastopanju, potrjeno s strani
proizvajalca, iz katere je razvidno, da je pooblaščeni zastopnik;
– ponudnik mora v svoji ponudbi za opremo, ki jo ponuja, predložiti fotokopijo osnovne ponudbe proizvajalca opreme;
– garancijski rok za razpisano opremo je
najmanj 18 mesecev od prevzema;
– garancijo za brezhibno delovanje opreme mora izdati proizvajalec opreme;
– vsaj ena potrjena referenca proizvajalca za vsak sklop posebej, ki mora izpolnjevati pogoje iz Projekta za razpis (PZR). Po-
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nudnik naj navede številko pogodbe, datum
podpisa pogodbe, naslov projekta – objekta,
kamor je dobavil opremo in pogodbenega
partnerja. Če so reference izven ELES-a,
morajo le-te biti potrjene s strani naročnika.
Reference v ELES-u ni potrebno potrjevati,
navesti pa je potrebno št. pogodbe oziroma
naročila;
– dobavni rok za oba sklopa je največ 60
koledarskih dni po podpisu pogodbe;
– ponudnik mora dostaviti kopijo dokazila ISO 9000/2000 za proizvajalca opreme;
– ponudnik mora priložiti protokole tipskih električnih in mehanskih preizkusov za
ponujeno opremo;
– ponujeni kompozitni izolatorji morajo
imeti jedro izdelano iz ECR steklenih vlaken, izolacijski del izolatorja pa iz silikonske
gume vulkanizirane pri visokih temperaturah;
– ponudnik mora k ponudbi priložiti dokumentacijo o preizkušanju, ki dokazuje, da
je bil preizkušen obešalni material s kompozitnimi izolatorji kot veriga v neodvisnem
laboratoriju (ECR dolžina L=1170 mm in
L=1315 mm). Preizkus mora biti izveden
v prisotnosti EIMV oziroma druge pooblaščene inštitucije. Preizkušanja morajo biti
izvedena skladno z veljavnimi standardi in
morajo zajemati preizkuse navedene v točki
7. tehničnih zahtev za kompozitne izolatorje
v Projektu za razpis. (sklop B);
– vsi pogoji navedeni v projektu za razpis
(PZR) so prav tako izločilni kriterij.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena za sklop A.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: (za sklop B)
1. skupna ponudbena cena (90%),
2. poreklo izdelave jedra kompozitnega
izolatorja (10%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 45/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 30.000 SIT (25.000 SIT + 5.000
SIT DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 45/2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 4. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 4. 2006
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana B, IV. nadstropje.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-9117/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: miran.znidersic@elektroprimorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 10/2006-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kabel 20 kV z dodatno dvoslojno električno zaščito in specialno konstrukcijo pred
delovanjem atmosferskih praznitev.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Primorska-fco skladišče lokacije Sežana.
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:
2150 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 35 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (3% od
ponudbe).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 45 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: pogoji za vrednotenje sposobnosti
skladni z 42. členom ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila po ZJN-1-42. člen;
potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik
poravnane vse davke in prispevke.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o finančnem stanju ponudnika BON1/P, čisti prihodki
od prodaje za zadnja tri leta, katerih letno
povprečje mora biti v višini trikratne ponudbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: pozitivne reference za dobavljeno blago, priloženi dokumenti o tehnični
ustreznosti za ponujeno blago, ali izjava o
skladnosti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:

Stran

2442 /

Št.

33-34 / 31. 3. 2006

– cena,
– reference,
– rok dobave,
– rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 10/2006-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 4. 2006, cena:
3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica-sklic kabel 20 kV z dodatno
električno zaščito.
Dvig je možen v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl po plačilu razpisne dokumentacije in predhodni enodnevni najavi.
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: do 17. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 4. 2006
ob 11. uri, Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica, velika sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2006.
Elektro Primorska
Št. 102/1133/2006
Ob-9291/06
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:
Jernej Majcen, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-24-42, elektronska pošta:
Jernej.Majcen@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kontaktni osebi: Katarina Krepfl in Albinca Suhodolc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-25-11, faks
++386/1/474-25-02, elektronska pošta:
Katarina.Krepfl@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ElektroSlovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Katarina Krepfl, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/474-25-11, faks
++386/1/474-25-02, elektronska pošta:
Katarina.Krepfl@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 40/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava krmilno-signalnih kablov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro-Slovenija, d.o.o.
(dostavna mesta po specifikaciji).
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: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je najmanj 60
dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik z izbrano
skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem
primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti:
– Ponudnik mora v ponudbi predložiti dokazila, da je proizvajalec ponujene opreme
od vključno leta 2000 do leta 2006 izdelal
najmanj 2.000 km kablov tipa NYC(W)Y,
NYY. Ponudnik to dokaže z izjavo proizvajalca (v slovenščini, angleščini ali nemščini)
ter priloženo referenčno listo proizvajalca.
– Naročnik si pridržuje pravico preveriti
resničnost podatkov. Kolikor naročnik dokazila o izdelavi kabla ne bo mogel preveriti,
ga ne bo upošteval.
– Ponudnik mora k ponudbi predložiti Certifikat o ustreznosti od SIQ (Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje), ali
VDE (Nemčija), ali drugega po EN ali IEC
ustrezne strokovne organizacije. (za vse
ponujene proizvajalce kablov ter za vsako
posamezno vrsto kabla. Certifikat je lahko v slovenskem, angleškem ali nemškem
jeziku.
– Garancijski rok je za razpisano opremo
je 24 mesecev od prevzema opreme.
– Rok plačila je 60 dni od datuma izstavitve računa.
– Vsa ponujena oprema mora izpolnjevati vse zahteve navedene v tehnični dokumentaciji.
– Naročnik si pridržuje pravico pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila,
na ponudnikove stroške (za dva predstavnika naročnika in predstavnika pooblaščene
strokovne inštitucije, ki jo določi naročnik)
preveriti sposobnost proizvajalca potencialno najugodnejšega ponudnika v smislu
tehnične in tehnološke sposobnosti proizvodnje predmetne opreme ter zagotavljanja
kvalitete.
Naročnik opravi preverjanje sposobnosti
proizvajalca v obliki presoje (audita) pri proizvajalcu. V primeru negativnega rezultata
presoje se ponudnikova ponudba izloči iz
obravnave kot tehnično neustrezna.
– V primeru, da ponudnik ni proizvajalec
razpisane opreme, mora predložiti izjavo o
zastopanju, potrjeno s strani proizvajalca,

iz katere je razvidno, da je pooblaščeni zastopnik.
– Ponudnik mora v svoji ponudbi za
opremo, ki jo ponuja, predložiti fotokopijo
osnovne ponudbe proizvajalca opreme.
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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št. 40/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan do
21. 4. 2006 od 10. do 14. ure.
Cena: 5.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 40/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 4. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 4. 2006
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, dvorana D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Gradnje
Št. 9/12/06/633

Ob-9191/06

Popravek
V javnem razpisu za gradbeno obrtniška
dela – obnova 110 kV stikališča RTP Pivka,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31 z
dne 24. 3. 2006, Ob-8343/06 se spremenita
točki IV.2) in III.2.1), ki se pravilno glasita:
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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:
Rok izvedbe je od 15. 5. 2006 do 31. 10.
2006.
Garancijski rok za predmet naročila je 36
mesecev od prevzema.
Rok plačila je 60 dni od datuma izstavitve računa.
Reference v skupni vrednosti najmanj
30,000.000 SIT z DDV dejanskega izvajalca za gradbena in obrtniška dela na elektroenergetskih objektih RTP-jih in RP-jih
napetostnega nivoja 110 kV in več. Upo-
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števane bodo reference za zadnjih deset
let, ponudnik naj navede pogodbenega
partnerja, št. pogodbe, pogodbeni objektprojekt, leto izvedbe, napetostni nivo, obseg del, vrednost v SIT z DDV, kontaktno
osebo naročnika, št. tel. e-mail, upoštevane bodo reference, ki bodo podane na
obrazcu: »Potrdilo o referencah dejanskega izvajalca gradbenih in obrtniških del«
(obrazec priložen).
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 102/1069/2006
Ob-9078/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Ivan
Lozej, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-27, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: Ivan.lozej@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kontaktni osebi: Albinca Suhadolc in Milena Trifunovič, vsak delovni dan od
10. do 14. ure, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-33,
01/474-25-11, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: albinca.suhadolcl@eles.si, milena.trifunovic@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 23/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
elektromontažna dela, izdelava in dobava
omaric merilnih napetosti in omar lastne
rabe, zunanja razsvetljava – obnova 110
kV stikališča RTP Pivka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Pivka.
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: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za izvedbo: začetek 1. 6. 2006 in/ali konec
15. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po-
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trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti:
– rok izvedbe je od 1. 6. 2006 do 15. 10.
2006;
– garancijski rok za predmet naročila je
24 mesecev od prevzema;
– rok plačila je 60 dni od datuma izstavitve računa;
– reference v skupni vrednosti najmanj
20,000.000 SIT z DDV dejanskega izvajalca
za elektromontažna dela na elektroenergetskih objektih RTP-jih in RP-jih napetostnega nivoja 110 kV in več. Upoštevane bodo
reference za zadnjih deset let, ponudnik naj
navede pogodbenega partnerja, št. pogodbe, pogodbeni objekt-projekt, leto izvedbe,
napetostni nivo, obseg del, vrednost v SIT
z DDV, kontaktno osebo naročnika št. tel.
e-mail, upoštevane bodo reference, ki bodo
podane na obrazcu: »Potrdilo o referencah
dejanskega izvajalca elektromontažnih del«
(obrazec priložen).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 23/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 4. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 4. 2006
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana B, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ogled bo dne
11. 4. 2006 ob 10. uri v objektu RTP Pivka.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-9082/06
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: Barbara Pavčnik, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Pavčnik, Trg revolucije 12 – služba za investicije
in zapiranje, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, int. 499, faks 03/56-52-133,
elektronska pošta: Barbara.pavcnik@rth.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., kontaktna oseba: Turnšek Majda,
Trg revolucije 12 – služba za investicije
in zapiranje, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, int. 458, faks 03/56-52-133,
elektronska pošta: majda.turnsek@rth.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: RTH,
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Pavčnik, Trg revolucije 12 – služba za investicije in zapiranje,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-26-144,
faks 03/56-52-100, elektronska pošta:
rth@rth.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev ceste Opekarna – Nasipi in odvodnjavanja na območju Nasipov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1 (NACE).
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: ureditev ceste Opekarna – Nasipi in odvodnjavanja na območju Nasipov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– izjavo ponudnika o predložitvi garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjavo ponudnika o predložitvi garancije za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: plačila iz proračuna RS najmanj v 90
dneh ali več po izdaji računa – situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni predpisana.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: v skladu s prvim in četrtim odstavkom 42. člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z drugim in petim odstavkom
42. člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P in
BON-2 izdan največ 30 dni pred odpiranjem
ponudb, samostojni podjetniki pa BON-1/SP
in BON-2, izdan največ 30 dni pred odpiranjem ponudb ali namesto BON-2 obrazec
s podatki o solventnosti za zadnje tri obračunsko zaključene mesece, ki ga izdajo
pristojne banke, pri katerih ima samostojni
podjetnik odprte transakcijske račune.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z 2. a, b, č točko drugega odstavka 42.a člena ZJN-1-UPB1.
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III.2.1.4) Drugi podatki: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: ob dvigu.
Pogoji in način plačila: dokumentacija
je na razpolago pri kontaktni osebi, plača
se ob dvigu na blagajni RTH, predstavnik
ponudnika mora imeti s seboj vse podatke, potrebne za izstavitev računa. Možno je
tudi nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706, odprt pri NLB Banki Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti za kateri razpis se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti Majdi
Turnšek vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 5. 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 9. 7. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov in ostali navzoči.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 5. 2006
ob 12. uri; sejna soba RTH d.o.o. v Trbovljah.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.
Ob-9116/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: miran.znidersic@elektroprimorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) 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: 9/2006-G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela za kablovod 20 kV Razdrto-Nanos.
II.1.7 Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Trasa kablovoda RazdrtoNanos.
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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: izkop
jarka v dolžini 1777 m (kategorija terena
IV, V, VI), izdelava dostopnih poti, podiranje
dreves, strojni in ročni zasip jarka po položitvi kabla, dobava in montaža cevi, ostala
manjša dela-razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (3% od
ponudbe).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogoji za vrednotenje sposobnosti skladni z 42. členom ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila po ZJN-1-42. člen;
potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik
poravnane vse davke in prispevke.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o finančnem stanju ponudnika BON1/P, povprečje
čistih prihodkov za leta 2002-2004 mora biti
v višini štirikratne ponudbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora opraviti s svojimi delavci vsaj 60% vseh del; pozitivne
reference za podobna dela v visokogorju;
seznam podizvajalcev; seznam usposobljenih kadrov za izvedbo posla.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– reference,
– rok izgradnje,
– rok plačila,
– način plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 9/2006-G.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 4. 2006, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica – sklic gradbena dela za kV
Razdrto-Nanos.
Dvig je možen v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl po plačilu razpisne dokumentacije in predhodni enodnevni najavi.
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 21. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 4. 2006
ob 11. uri, Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica, velika sejna soba.

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

Storitve
Št. 65/1061/2006

Ob-9076/06

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: Miran Zver, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-35-48, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: miran.zver@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Albinca Suhadolc, od 10. do 14.
ure, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/474-25-54, faks 01/474-25-02, internetni naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
poslovni najem petih vozil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
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: poslovni najem petih vozil, skladno z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,500.000 SIT in z rokom veljavnosti 60
dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: računi za najem vozil se izstavljajo
enkrat mesečno, in sicer vsakega prvega v
mesecu za pretekli mesec. Rok plačila je 30
dni od datuma izstavitve.
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 pogodbo.
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:
– ponudnik mora nuditi poslovni najem
za pet vozil;
– izbrani ponudnik mora pred podpisom
pogodbe pridobiti soglasje naročnika za izbiro vozila;
– naročnik ima po preteku poslovnega
najema pravico do odkupa vozila.
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Vozilo 1:
Vrednost vozila z DDV: 23,000.000 SIT.
Leto izdelave: 2006.
Doba najema: 36 mesecev.
Prevoženi km/36 mesecev, ki so vključeni v ceno najema: 90.000 km.
Vozilo 2:
Vrednost vozila z DDV: 6,350.000 SIT.
Leto izdelave: 2006.
Doba najema: 36 mesecev.
Prevoženi km/36 mesecev, ki so vključeni v ceno najema: 60.000 km.
Vozilo 3:
Vrednost vozila z DDV: 6,500.000 SIT.
Leto izdelave: 2006.
Doba najema: 36 mesecev.
Prevoženi km/36 mesecev, ki so vključeni v ceno najema: 60.000 km.
Vozilo 4:
Vrednost vozila z DDV: 5,600.000 SIT.
Leto izdelave: 2006.
Doba najema: 36 mesecev.
Prevoženi km/36 mesecev, ki so vključeni v ceno najema: 30.000 km.
Vozilo 5:

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 025-3/2006
Ob-8766/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50, faks
01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: različne vrste žitaric oziroma na osnovi teh pripravljena
krme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 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. 025-3/2006: sklop 7: Raiffaisen d.o.o., kontaktna oseba: Peter Čelofiga, Industrijska 8, 2230 Lenart, Slovenija,
tel. 02/720-05-56, faks 02/720-05-53, elektronska pošta: Raiffeisen@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,770.200 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 025-3/2006: sklop 3 in 4:
Mlinopek d.d., kontaktna oseba: Alojz Glavač,
Industrijska 11, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/534-16-20, faks 02/534-10-73,
elektronska pošta: info@mlinopek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,380.000 SIT.
Valuta: 30 dni.
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Vrednost vozila z DDV: 7,290.000 SIT.
Leto izdelave: 2006.
Doba najema: 36 mesecev.
Prevoženi km/36 mesecev, ki so vključeni v ceno najema: 60.000 km.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokuemntacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).

Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 32/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 4. 2006 do
9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2006
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 025-3/2006:
sklop 1, 2, 5, 6, 8 in 9: KG Rakičan TMK
d.o.o., kontaktna oseba: Rihard Peurača,
Lipovci 251, 9231 Beltinci, Slovenija, tel.
02/542-21-00, faks 02/542-21-20, elektronska pošta: tmk@panvita.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,720.200 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: Ob-2001/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 3. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije

javno naročilo št. V01-52/05: Modni salon
Krajnc Zdenka s.p., Rogoza na Polju 10/C,
2204 Miklavž, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 773.000 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 gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. V01-52/05: Zaščita
Ptuj d.o.o., Rogozniška cesta 14, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,604.895 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. V01-52/05: Prevent
Mislinja d.o.o., Gozdarska cesta 38, 2382
Mislinja, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,657.100 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. V01-52/05: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,572.305 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. V01-52/05, Mika Plus
d.o.o., Savska Loka 21, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,765.410 SIT.

Ob-8811/06
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: izdelki iz tekstila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 59,960.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V01-52/05: Veletrgovina
Vema d.d., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,373.450 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:
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V01-52/05: BPT – Svilanit
d.o.o., Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,012.600 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. V01-52/05: BTT Tekstil
d.o.o., Zgornja Kungota 73, 2201 Zgornja
Kungota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,534.600 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. V01-52/05: Rednak d.o.o.,
Florjan 37, 3325 Šoštanj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,195.446,66 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 71-72 z dne 29. 7.
2005, Ob-21024/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 430-100/2006-8
Ob-8846/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova c. 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www-mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 17110000-6-TKANINE.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 77/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: tkanina za letno bojno
uniformo – puščavski tisk.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,564.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: cena in dobavni
rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 77/2006-PSP:
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MTT Tekstil d.o.o., kontaktna oseba: Miran
Pokeržnik, Kraljeviča Marka ulica 19, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/23-51-544, faks
02/23-51-530, elektronska pošta: domaca.prodaja@mtt_tekstil.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,276.800 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: 430-100/2006-8.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 3. 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: 23. 3. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-8938/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: ortopedske endoproteze in potrošni material za artroskopije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 08: J.S. Evro-Medical
Company, d.o.o., Jarnikova ulica 7, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,900.970 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Metalka Zastopstva Media, d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,460.820,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,921.138,24 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Johnson & Johnson, d.o.o., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,789.738,15 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Unior Bionic, d.o.o., Kovaška cesta 10, 3214
Zreče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,861.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

LIMA-LTO SpA, Via Nazionale 52 – Villanova, I-33030 San Daniele d.F., Italija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,575.365,10 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Impakta, d.d., Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,775.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Promed, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,162.218 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 87 z dne 30. 9.
2005, Ob-26124/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-8941/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Slovensko narodno gledališče Maribor,
kontaktna oseba: Drago Prosnik, Slovenska ulica 27, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-61-00, faks 02/252-62-12, elektronska pošta: drago.prosnik@sng-mb.si, internetni naslov: http:/www.sng-mb.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: EL 23-01-06 – dobava električne energije.
II.5) Kratek opis: pogodba za dobavo električne energije bo sklenjena za
2 leti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
1. cena brez davka,
2. preseganje osnovnih tehničnih zahtev,
3. čas garancije,
4. plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. EL 23-01-06: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-678, faks
02/22-00-676, elektronska pošta: .natasa.copot@elektro-maribor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 33,434.264
SIT, najvišja ponudba 36,973.759,40 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN EL 23-01-06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 9 z dne 27. 1. 2006,
Ob-1384/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 3. 2006.
Slovensko narodno gledališče Maribor
Št. 025-64/2005
Ob-8964/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50, faks
01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 296 inštrumentov za
potrebe gozdnogospodarskega načrtovanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 8,900.000 SIT
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. cena,
2. garancija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 64, sklop 2: Carex
d.o.o., kontaktna oseba: Vladislav Kranjc,
Prečna pot 4, 3312 Prebold, Slovenija, tel.
041/664-082, faks 03/703-64-65, elektronska pošta: carex@siol.net, internetni naslov:
http://www.rr-vel.si/it/carex.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): 6,072.700 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 64, sklop 1: Foto Grad,
Majda Peršin s.p., kontaktna oseba: Majda
Peršin, Miklošičeva 36, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/439-29-10, faks 01/439-29-15,
elektronska pošta: info@fotograd.com, internetni naslov: www.fotograd.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): 1,897.500 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 110/2005 z dne 9. 12. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-9086/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba:
Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-33-54, faks 422-32-205,
elektronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 6/06.
II.5) Kratek opis: aparat za rotirajoče
ohlajanje talin.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,750.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6/06: Edmund Buhler, Am Ettenbach 6, D-72379 Hechingen,
Germany.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,750.000 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: 6/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 3. 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:
da; CO »materiali za elektroniko naslednje
generacije ter drugih prihajajočih tehnologij
(ME)«.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Institut „Jožef Stefan“
Ob-9290/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
starejših Na Fari, kontaktna oseba: Metka
Apohal, Na Fari 50, 2391 Prevalje, Slovenija, tel. 02/82-40-920, faks 02/82-40-913,
elektronska pošta: Dom.prevalje@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava blagaživil za prehrano ljudi.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
blaga – živil za prehrano ljudi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 53,398.811,25 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek ni bilo.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena,
– plačilni rok,
– lastna proizvodnja,
– interventna dostava.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/06-84, sklop:
1: Mesarija Lečnik s.p., kontaktna oseba:
Alojz Lečnik, Trg svobode 4, 2390 Ravne
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na Koroškem, Slovenija, tel. 87-956-50, faks
87-056-52.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,336.630 SIT; najnižja
ponudba 6,336.630 SIT, najvišja ponudba
6.676.540 SIT.
Valuta: 1. 4. 2006.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/06-84, sklop: 2:
Perutnina Ptuj, d.d., kontaktna oseba: Zdenka Godec, Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/74-90-100, faks 02/74-90-130.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,349.935,20 SIT;
najnižja ponudba 2,349.935 SIT, najvišja
ponudba 2,691.250 SIT.
Valuta: 1. 4. 2006.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/06-84, sklop: 3:
Mercator, d.d., kontaktna oseba: Srečko Trope, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 386.859,16 SIT;
najnižja ponudba 386.859,16 SIT, najvišja
ponudba 437.908 SIT.
Valuta: 1. 4. 2006.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/06-84, sklop:
4: Mesarija Lečnik s.p., kontaktna oseba:
Alojz Lečnik, Trg svobode 4, 2390 Ravne
na Koroškem, Slovenija, tel. 87-956-50, faks
87-056-52.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,917.930 SIT; najnižja
ponudba 1,917.930 SIT, najvišja ponudba
1,973.460 SIT.
Valuta: 1. 4. 2006.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/06-84, sklop:
5: Brumec-Ručigaj, d.o.o., kontaktni osebi:
Barbara Brojan in Igor Žinič, Testenova 55,
1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50,
faks 01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 757.380 SIT; najnižja ponudba 757.380 SIT, najvišja ponudba
897.080 SIT.
Valuta: 1. 4. 2006.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/06-84, sklop:
6: Mlekarna Celeia, d.o.o., kontaktna oseba: Topolovec Štefka, Arja vas 92, 3301
Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-00, faks
03/713-38-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,276.631 SIT; najnižja
ponudba 3,276.631 SIT, najvišja ponudba
3,725.080 SIT.
Valuta: 1. 4. 2006.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/06-84, sklop:
7: Mlekarna Celeia, d.o.o., kontaktna oseba: Topolovec Štefka, Arja vas 92, 3301
Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-00, faks
03/713-38-41.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,498.024 SIT; najnižja
ponudba 3,498.024 SIT, najvišja ponudba
3,579.581,60 SIT.
Valuta: 1. 4. 2006.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 154-01-01/06-84,
sklop: 8: M. M. Kaučič d.o.o., kontaktna
oseba: Mirko Kaučič, G. Ivanjci 21, 9245
Sp. Ivanci, Slovenija, tel. 02/560-90-90, faks
02/560-90-91.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 574.369,20 SIT;
najnižja ponudba 574.369,20 SIT, najvišja
ponudba 927.000 SIT.
Valuta: 1. 4. 2006.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/06-84, sklop: 9:
Pitus d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Žavcar, Pesnica 14/a, 2201 Zg. Kungota, Slovenija, tel. 02/656-55-61, faks 02/656-55-62.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,258.750 SIT; najnižja
ponudba 1,258.750 SIT, najvišja ponudba
1,980.800 SIT.
Valuta: 1. 4. 2006.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 154-01-01/06-84,
sklop: 10: Pitus d.o.o., kontaktna oseba:
Marjan Žavcar, Pesnica 14/a, 2201 Zg.
Kungota, Slovenija, tel. 02/656-55-61, faks
02/656-55-62.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 962.722 SIT; najnižja ponudba 962.722 SIT, najvišja ponudba
1,636.550 SIT.
Valuta: 1. 4. 2006.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 154-01-01/06-84,
sklop: 11: Pitus d.o.o., kontaktna oseba:
Marjan Žavcar, Pesnica 14/a, 2201 Zg.
Kungota, Slovenija, tel. 02/656-55-61, faks
02/656-55-62.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 507.000 SIT; najnižja ponudba 507.000 SIT, najvišja ponudba
929.500 SIT.
Valuta: 1. 4. 2006.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 154-01-01/06-84,
sklop: 12: Pitus d.o.o., kontaktna oseba:
Marjan Žavcar, Pesnica 14/a, 2201 Zg.
Kungota, Slovenija, tel. 02/656-55-61, faks
02/656-55-62.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 384.950 SIT; najnižja ponudba 384.950 SIT, najvišja ponudba
846.890 SIT.
Valuta: 1. 4. 2006.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 154-01-01/06-84,
sklop: 13: ERA – SV d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks
02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-
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vala (brez DDV): cena 699.910 SIT; najnižja ponudba 699.910 SIT, najvišja ponudba
725.284,87 SIT.
Valuta: 1. 4. 2006.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 154-01-01/06-84,
sklop: 14: Mercator, d.d., kontaktna oseba:
Srečko Trope, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,388.379,24 SIT;
najnižja ponudba 1,388.379,24 SIT, najvišja
ponudba 1,709.065 SIT.
Valuta: 1. 4. 2006.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 154-01-01/06-84,
sklop: 15: Kruh-Pecivo d.d., kontaktna oseba: Milka Mom, Ul. Jožice Flander 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/45-03-219, faks
02/45-03-203.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,583.272 SIT; najnižja
ponudba 5,583.272 SIT, najvišja ponudba
6,290.730 SIT.
Valuta: 1. 4. 2006.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 154-01-01/06-84,
sklop: 16: Mercator, d.d., kontaktna oseba:
Srečko Trope, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,114.544,18 SIT;
najnižja ponudba 1,114.544,18 SIT, najvišja
ponudba 1,276.276 SIT.
Valuta: 1. 4. 2006.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/06-84, sklop:
17: Brumec-Ručigaj, d.o.o., kontaktni osebi:
Barbara Brojan in Igor Žinič, Testenova 55,
1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50,
faks 01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,224.237,50 SIT;
najnižja ponudba 1,224.237,50 SIT, najvišja
ponudba 1,277.822,26 SIT.
Valuta: 1. 4. 2006.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 154-01-01/06-84,
sklop: 18: Mercator, d.d., kontaktna oseba:
Srečko Trope, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,279.570,25 SIT;
najnižja ponudba 1,279.570,25 SIT, najvišja
ponudba 1,332.021 SIT.
Valuta: 1. 4. 2006.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 154-01-01/06-84,
sklop: 19: ERA – SV d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks
02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 926.098 SIT; najniž-

ja ponudba 926.098 SIT, najvišja ponudba
970.374,79 SIT.
Valuta: 1. 4. 2006.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 154-01-01/06-84:
sklop: 20: Mercator, d.d., kontaktna oseba:
Srečko Trope, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,127.114,57 SIT;
najnižja ponudba 2,127.114,57 SIT, najvišja
ponudba 2,245.574 SIT.
Valuta: 1. 4. 2006.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 154-01-01/06-84.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 19.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 1465-2006 z dne 27. 1. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2006.
Dom starejših Na Fari
Ob-9299/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Stročja vas,
OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, OŠ Mala Nedelja, OŠ Razkrižje, kontaktna oseba: Marica Fijavž, Cankarjeva cesta 10, Stročja vas
24, Cezanjevci 39, Mala Nedelja 37, Šafarsko 24, 9240/9243 Ljutomer/Mala Nedelja, Slovenija, tel. 02/584-43-00, 584-86-10,
580-11-15, 585-81-70, 585-86-44, faks
02/584-43-11,
584-86-10,
580-11-45,
585-81-80, 585-86-49.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava živil.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil za potrebe šolske prehrane, po posameznih razpisanih sklopih živil in za
posameznega naročnika. Ponudbo je bilo
mogoče oddati za celotno javno naročilo, za
posamezni razpisani sklop ali za posamezna razpisana živila znotraj vsakega sklopa.
Javno naročilo se oddaja za čas od aprila
2006 do 31. decembra 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): za vse naročnike skupaj 153,3 mio
SIT, od tega za OŠ Ivana Cankarja 82,5 mio
SIT, za OŠ Stročja vas 24 mio SIT, za OŠ
Janka Ribiča Cezanjevci 17,1 mio SIT, za
OŠ Mala Nedelja 15,6 mio SIT, za OŠ Razkrižje 14,1 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do 78 točk,
– kvaliteta do 8 točk,
– fiksnost cen do 6 točk,
– plačilni rok do 4 točke,
– lastna proizvodnja do 2 točki,
– dobavni rok za nujna naročila do 2
točki.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1. sklop: meso in
mesni izdelki: MIR Mesna industrija Radgona d.d., kontaktna oseba: Terezija Balažič, Ljutomerska cesta 28 A, 9250 Gornja
Radgona, Slovenija, tel. 02/564-91-62, faks
02/561-17-68.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 40,948.455,62 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. sklop: ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija,
tel. 01/530-91-50, faks 01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 1.745.998,23
SIT, najvišja ponudba: 1,817.746,11 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. sklop: ribe: Ledo d.o.o.,
kontaktna oseba: Mojca Beovič, Brnčičeva
29, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel.
01/563-22-77, faks 01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 1,745.998,23
SIT, najvišja ponudba: 1,817.746,11 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Agroind Vipava 1894 Vipava
d.d., kontaktna oseba: Ivan Počkar, Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, Slovenija, tel.
05/367-12-00, faks 05/367-13-18.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 477.390,64
SIT, najvišja ponudba: 24,922.982,48 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sklop: mleko in mlečni
izdelki: Pomurske mlekarne d.d., kontaktna
oseba: Marjeta Šoštarič, Industrijska ulica
10, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/536-12-21, faks 02/522-13-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 477.390,64
SIT, najvišja ponudba: 24,922.982,48 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat
Maribor, kontaktna oseba: Gorazd Švaljek,
Osojnikova 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/480-59-57, faks 02/471-11-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 477.390,64
SIT, najvišja ponudba: 24,922.982,48 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. sklop: kruh, pekovski
izdelki in slaščice: Kruh-Pecivo d.d., kontaktna oseba: Milka Mom, Ul. Jožice Flander 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-32-00,
faks 02/450-32-03.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 18,315.957,28 SIT, najvišja ponudba:
27,444.747,84 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. sklop: kruh, pekovski
izdelki in slaščice: Don Don d.o.o., Metlika, kontaktna oseba: Jasna Jerman, Trdinova pot 2 a, 8330 Metlika, Slovenija, tel.
04/270-22-20, faks 04/270-22-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 18,315.957,28 SIT, najvišja ponudba:
27,444.747,84 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. sklop: kruh, pekovski
izdelki in slaščice: Mlinopek d.d., kontaktna
oseba: Tatjana Pregelj, Industrijska 11, 9000
Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/561-11-43,
faks 02/561-11-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 18,315.957,28 SIT, najvišja ponudba:
27,444.474,84 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. sklop: žita in mlevski
izdelki: Kruh-Pecivo d.d., kontaktna oseba: Milka Mom, Ul. Jožice Flander 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/450-32-00, faks
02/450-32-03.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 171.170
SIT, najvišja ponudba: 3,222.381,13 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. sklop: žita in mlevski izdelki: Era-SV d.o.o., kontaktna oseba: Darko Rojs, Ob Dravi 3 a, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/788-00-10, faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 171.170
SIT, najvišja ponudba: 3,222.381,13 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. sklop: žita in mlevski
izdelki: Vrtnine Klement d.o.o., kontaktna
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oseba: Drago Klement, Mele 36, 9252 Radenci, Slovenija, tel. 02/562-11-36, faks
02/562-11-36.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 171.170
SIT, najvišja ponudba: 3,222.381,13 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ni znan.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6. sklop: sadje in
zelenjava: Vrtnine Klement d.o.o., kontaktna oseba: Drago Klement, Mele 36, 9252
Radenci, Slovenija, tel. 02/562-11-36, faks
02/562-11-36.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 20,547.075,33 SIT, najvišja ponudba:
28,356.678,14 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ni znan.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6. sklop: sadje in
zelenjava: Pitus d.o.o., kontaktna oseba:
Danica Žavcar, Pesnica 14 A, 2201 Zg.
Kungota, Slovenija, tel. 02/471-61-23, faks
02/471-61-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 20,547.075,33 SIT, najvišja ponudba:
28,356.678,14 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6. sklop: sadje in zelenjava: Mercator SVS d.d., kontaktna oseba: Nives Štefančič, Rogozniška cesta 8,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/780-71-00, faks
02/749-53-77.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 20,547.075,33 SIT, najvišja ponudba:
28,356.678,14 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7. sklop: konzervirani izdelki: Era SV d.o.o., kontaktna oseba: Darko
Rojs, Ob Dravi 3 a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/788-00-10, faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 3,610.100,93
SIT, najvišja ponudba: 7,180.434,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7. sklop: konzervirani iz-
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delki: Mercator SVS d.d., kontaktna oseba: Nives Štefančič, Rogozniška cesta 8,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/780-71-00, faks
02/749-53-77.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 3,610.100,93
SIT, najvišja ponudba: 7,180.434,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8. sklop: zamrznjena živila: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna
oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50, faks
01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 1,113.056,37
SIT, najvišja ponudba: 2,183.133,98 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8. sklop: zamrznjena
živila: Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Beovič, Brnčičeva 29, 1231 LjubljanaČrnuče, Slovenija, tel. 01/563-22-77, faks
01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 1,113.056,37
SIT, najvišja ponudba: 2,183.133,98 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9. sklop: sadni sokovi, sirupi in ostale pijače: Nektar & Natura d.o.o.,
kontaktna oseba: Sonja Starc, Kamniška
cesta 24, 1235 Radomlje, Slovenija, tel.
01/724-30-00, faks 01/724-03-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,162.241,60
SIT, najvišja ponudba: 4,237.978,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9. sklop: sadni sokovi,
sirupi in ostale pijače: Era-SV d.o.o., kontaktna oseba: Darko Rojs, Ob Dravi 3 a,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks
02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,162.241,60
SIT, najvišja ponudba: 4,237.978,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10. sklop: ostala živila:
M.M. Kaučič d.o.o., kontaktna oseba: Mirko Kaučič, Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji
Ivanjci, Slovenija, tel. 02/560-90-90, faks
02/560-90-91.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 696.059,35
SIT, najvišja ponudba: 12,480.185,47 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10. sklop: ostala živila: Era-SV d.o.o., kontaktna oseba: Darko
Rojs, Ob Dravi 3 a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/788-00-10, faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 696.059,35
SIT, najvišja ponudba: 13,480.185,47 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10. sklop: ostala živila: Pitus d.o.o., kontaktna oseba: Danica Žavcar,
Pesnica 14 A, 2201 Zg. Kungota, Slovenija,
tel. 02/471-61-23, faks 02/471-61-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 696.059,35
SIT, najvišja ponudba: 13,480.185,47 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10. sklop: ostala
živila: Mercator SVS d.d., kontaktna oseba: Nives Štefančič, Rogozniška cesta 8,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/780-71-00, faks
02/749-53-77.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 696.059,35
SIT, najvišja ponudba: 13,480.185,47 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10. sklop: ostala
živila: Droga Kolinska d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs, Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-15-00, faks
01/472-15-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 696.059,35
SIT, najvišja ponudba: 13,480.185,47 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: 954/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 24.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 110 z dne 9. 12. 2005,
Ob-34068/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2006.
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Stročja
vas, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, OŠ
Mala Nedelja, OŠ Razkrižje
Su 040801/2006-59
Ob-9415/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Okrožno sodišče v Novi Gorici, kontaktna

oseba: Samo Turel, Kidričeva 14, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/335-17-24,
elektronska pošta: samo.turel@sodisce.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: oddaja naročila za dobavo pisarniškega in drugega potrošnega blaga po odprtem postopku opr. št.
Su 040801/2006-59.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega
in drugega potrošnega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT za dve leti.
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 040801/2006-59: Extra
Lux d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Dermastja, 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): cena 12,751.500,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
Su 040801/2006-59.
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. 9 z dne 27. 1. 2006,
Ob-1246/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Novi Gorici

Gradnje
Ob-9145/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Šolski center Velenje, kontaktna oseba: Ivan Kotnik, Trg mladosti 3, 3320 Velenje, Slovenija,
tel. 03/896-06-00, faks 03/896-06-60, elektronska pošta: info@s-scv.ce.edus.si, internetni naslov: http://www.c-scv.ce.edus.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izvedba površin za
praktični pouk – Medpodjetniškega izobraževalnega centra Šolskega centra
Velenje na lokaciji Stari jašek – 2. in 3.
faza.
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-G/2005: izvedba površin
za praktični pouk – Medpodjetniškega izobraževalnega centra Šolskega centra Velenje na lokaciji Stari jašek – 2. in 3. faza:
Cigrad d.o.o., kontaktna oseba: Branko Vrtačnik, Ravne 103c, 3325 Šoštanj, Slovenija, tel. 03/898-48-40, faks 03/898-48-54,
elektronska pošta: cigrad@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 527,049.640,47 SIT;
najnižja ponudba 527,049.640,47 SIT, najvišja ponudba 684,929.529,30 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 159,166.667 SIT. Delež: 30%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 110 z dne 9. 12. 2005,
Ob-34415/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2006.
Šolski center Velenje
Št. 954/06
Ob-9154/06
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:
Jordan Hrvatin, dipl. inž. str., Podbevškova
ulica 12, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-32-494, faks 07/39-32-505, elektronska pošta: jordan.hrvatin@komunala-nm.si,
internetni naslov: www.komunala-nm.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: gradnja čistilne naprave Žužemberk III. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 98,000.000 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: GPI Tehnika d.o.o., kontaktna oseba:
Drago Muhič, inž. grad., Dolenje Kamence 56, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/337-95-70, faks 07/337-95-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 88,572.623,84 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 85 z dne 23. 9. 2005,
Ob-25343/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2006.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-9171/06
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: Ivan Erklavec, Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-97-11, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snaga@snaga.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/snaga/.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR G 2/06.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izvedba nepredvidenih del, ki so
nastala pri razširitvi transformatorske
postaje, črpalne postaje deponijskega
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plina in zgradbe toplotne postaje na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v
Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost javnega naročila
je 27,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR G 2/06: IMP d.d.,
kontaktna oseba: Borut Jurca, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-90-24,
faks 01/300-90-10.
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 G 2/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 3. 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: 23. 3. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 403-316/05
Ob-9294/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ajdovščina, kontaktna oseba: Alenka Čadež Kobol, Cesta 5. maja 6A, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/365-91-29,
faks 05/365-91-33, elektronska pošta: alenka.kobol@ajdovscina.si, internetni naslov:
www.ajdovscina.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: 403-316/05.
II.5) Kratek opis: izgradnja večnamenske dvorane v Lokavcu.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena pogodbenih del,
– reference ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. V2-L100-323/06-TŠ:
Primorje d.d., kontaktna oseba: Jurij Lozar,
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/36-90-000, faks 05/36-90-200,
elektronska pošta: primorje@primorje.si,
internetni naslov: www.primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 107,500.000 SIT, ali
najnižja ponudba: 107,500.000 SIT, najvišja
ponudba: 170,821.009 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: 403-316/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 1-2 z dne 6. 1. 2006,
Ob-37002/05.
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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: 24. 3. 2006.
Občina Ajdovščina
Ob-9298/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Podčetrtek, kontaktna oseba:
Magda Jurjec, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek, Slovenija, tel. 03/818-27-80, faks
03/582-91-98, elektronska pošta: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si, internetni naslov: www.podcetrtek.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: adaptacija in prizidek
podružnične Osnovne šole in vrtca Pristava pri Mestinju.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno,
– rok dokončanja,
– plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-0002/2006: Remont, d.d., kontaktna oseba: Balant Marko,
Oblakova 30, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-41-00, faks 03/426-41-02, elektronska pošta: remont@remont.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 159,017.803
SIT, najvišja ponudba: 174,673.519 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ni znan.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0002/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 11 z dne 3. 2. 2006,
Ob-1930/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2006.
Občina Podčetrtek
Ob-9309/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Radovljica, kontaktna oseba: Dominik Skumavec, Gorenjska c. 19, 4240
Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-23-00,
faks 04/531-46-84, elektronska pošta: dominik.skumavec@radovljica.si, internetni
naslov: www.radovljica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 465–09–0064/2005.
II.5) Kratek opis: gradnja fekalne kanalizacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39,000.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(b) vrsta gradenj/storitev ali z njimi povezana tveganja dovoljujejo predhodno splošno oblikovanje cen;
(c) vrsta storitve je taka, da javnega naročila ni mogoče določiti dovolj natančno,
da bi bilo javno naročilo mogoče oddati v
skladu s pravili, ki urejajo odprte ali omejene
postopke.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 465-09-0064/2005: OGP
Grad Bled d.d., kontaktna oseba: Matej
Štalc, Grajska 44, 4260 Bled, Slovenija, tel.
04/575-07-00, faks 04/575-07-19, elektronska pošta: matej.stalc@ogp-grad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34,766.973,83 SIT
(145.080,01 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: 465-09-0064/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 91 z dne 14. 10. 2006,
Ob-27293/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2006.
Občina Radovljica

Storitve
Št. 464/06
Ob-9083/06
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: JN3/06-REZ.
II.5) Kratek opis: delegiranje 10.000 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. JN13/05-REZ: AGIP Deutschland
GmbH, kontaktna oseba: Roland Christophel,
Sonnenstraße 23, D-80331 München, Zvezna
republika Nemčija, tel. 0049/89-5907-272,
faks 0049/89-5907-5272, elektronska pošta:
roland.christophel@agip.de, internetni naslov: www.agip.de.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 2. 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: 24. 3. 2006.
ZORD Slovenija
Št. 108
Ob-9113/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična bolnišnica Idrija, kontaktna oseba: Srečko Kogoj, Pot sv. Antona 49, 5280
Idrija, Slovenija, tel. 00386(0)5/373-44-13,
faks 00386(0)5/377-36-51, elektronska pošta: srecko.kogoj@pb-idrija.si, internetni naslov: www.pb-idrija.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 14.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: čiščenje bolnišničnih
prostorov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 163,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01-400/1-2005:
ISS Servisydtem d.o.o., kontaktna oseba:
Franja Nareks, Ptujska cesta 95, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/450-33-00, faks
02/450-33-38, elektronska pošta: prodaja@
si.issworld.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 173,288.880 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: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 362 z dne 14. 10. 2005,
Ob-27503/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Št. 110-1/06
Ob-9140/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.0.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00410.
II.5) Kratek opis: AC odsek Slivnica–
Draženci: izdelava PGD, PZI IN PZR.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 750,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi-telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-tev:
javno naročilo št. 1: J.V.BP Lineal d.o.o.,
Maribor + BPI d.o.o., Maribor + Dolenjska
projektiva Novo mesto d.o.o., kontaktna
oseba: Samo Peter Medved, univ. dipl. inž.
grad., Ulica Pohorskega bataljona 49, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 610,637.374,35
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: 2005/00410.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 79/05 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: 24. 3. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-9170/06
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: Ivan Erklavec, Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-97-11, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snaga@snaga.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/snaga/.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR S 4/06.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je mletje in odvzem lesnih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov
Barje v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost javnega naročila
je 17,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena mletja – največ 50 točk,
– cena odjema mletja lesnih odpadkov
– največ 10 točk.
Skupaj: 60 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR S 4/06: Tisa, d.o.o.,
kontaktna oseba: Matjaž Šercer, Ižanska c. 213, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
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01/42-87-260, faks 01/42-72-695, elektronska pošta: tisa@tisa.si, internetni naslov:
http://www.tisa.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
– najnižja ponudba: ponudbena cena
za mletje lesnih odpadkov: 580 SIT (brez
DDV); ponudbena cena za odvzem obdelanih lesnih odpadkov: 870 SIT (brez DDV),
– najvišja ponudba: ponudbena cena
za mletje lesnih odpadkov: 650 SIT (brez
DDV); ponudbena cena za odvzem obdelanih lesnih odpadkov: 960 SIT (brez DDV).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR S 4/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 6 z dne 20. 1. 2006,
Ob-437/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-9297/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Urad Vlade RS za informiranje, kontaktna oseba: Simon Figar,
Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01-478-26-24, faks 01-251-23-12, elektronska pošta: simon.figar@gov.si, internetni naslov: www.uvi.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.86.10.00-5; dodatni predmet, glavni besednjak: 74.87.50.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: SODJ 01/2006.
II.5) Kratek opis: vodenje vladnega
evropskega infocentra v letih 2006 in
2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT za obdobje dveh let.
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. SODJ 01/2006: Studio 3S
d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Sušnik, Slovenska cesta 15, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/200-85-20, faks 01/200-85-51, elektronska pošta: info@studio-3s.si, internetni
naslov: http://www.studio-3s.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 59,945.200 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: SODJ 01/2006.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 9 z dne 27. 1. 2006,
Ob-1653/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2006.
Republika Slovenija, Urad vlade RS za
informiranje
Ob-9310/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Radovljica, kontaktna oseba: Alenka Langus, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-46-84, elektronska pošta: alenka.langus@radovljica.si, internetni naslov:
www.radovljica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 30005-14/2005.
II.5) Kratek opis: izvedba prostorske,
investicijske in projektne dokumentacije;
razvoj poslovnih con.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT / 62.609 EUR.

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-8770/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: miran.znidersic@elektroprimorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 10/2005-B.
II.5) Kratek opis: notranja oprema za
poslovno stavbo Elektro Primorske DE
Tolmin.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 30005-14/2005:
Protim Ržišnik Perc, arhitekti in inženirji s.o.o., kontaktna oseba: Andrej Ržišnik,
Delavska c. 24, 4208 Šenčur, Slovenija, tel.
04/279-18-00, faks 04/279-18-25, elektronska pošta: protim@rzisnik-perc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 60.415 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: 30005-14/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 6 z dne 20. 1. 2006,
Ob-664/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Predpristopni program Phare 2003 Ekonomsko socialna kohezija; Razvoj poslovnih
con, št. pogodbe 7175103-03-06-0011.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2006.
Občina Radovljica

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 10/2005-B sklop 1: Lesnina
MG oprema, d.d., kontaktna oseba: Breznik
Jože, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/436-31-54, faks 01/436-34-41,
elektronska pošta: info@lesnina-mg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,222.900 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci: ali obstaja
verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 10/2005-B
sklop 1.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
12,222.900 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 10/2005-B
sklop 2 in sklop 4: Gonzaga PRO d.o.o.,
kontaktna oseba: Plesničar Klavdij, Vojkova 19, 5250 Solkan, Slovenija, tel.
05/330-31-80, faks 05/330-31-89, internetni
naslov: www.gonzaga.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,985.045 SIT.
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Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 10/2005-B
sklop 2,4.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
1,985.045 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 10/2005-B sklop 3 in sklop
5: Biring Ambienti, d.o.o., kontaktna oseba:
Capuder Martina, Motnica 9, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/589-55-00, faks 01/589-55-05,
internetni naslov: www.biring.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,848.794 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.: 10/2005-B
sklop 3,5.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
2,848.794 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 10/2005-B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da, Ur. l. RS, št.
99 z dne 11. 11. 2005, Ob-30284/05.
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: 22. 3. 2006.
Elektro Primorska
Ob-8771/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: miran.znidersic@elektroprimorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 12/2005-B.
II.5) Kratek opis: oprema za 110 kV
transformatorska polja v RTP Lucija, RTP
Gorica in RTP Pivka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
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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.: 12/2005-B: C & G
d.o.o., kontaktna oseba: Pompe Rihard, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/283-41-05, faks 01/283-40-25, elektronska pošta: rihard.pompe@c-g.si, internetni
naslov: www.c-g.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 118,426.117 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.: 12/2005-B.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
118,426.117 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 12/2005-B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da, Ur. l. RS, št.
97 z dne 4. 11. 2005, Ob-29823/05.
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: 22. 3. 2006.
Elektro Primorska

Storitve
Ob-8757/06
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: Marjeta Lindič, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-121, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: pranje in šivanje delovnih oblačil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT brez DDV.
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 – sklop 1: Domex d.o.o.,
kontaktna oseba: Darko Planinc, Pot Vitka Pavliča 6, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel.
03/56-44-010, faks 03/56-44-020.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,065.140 SIT
brez DDV.

Valuta: 70 dni od datuma opravljene storitve in izstavitve računa.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1 – sklop 2: M &
P d.o.o., kontaktna oseba: Edvard Bravec,
Šuštarjeva 42a, 1420 Trbovlje, Slovenija,
tel. 03/56-25-200, faks 03/56-25-202.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,362.250 SIT
brez DDV.
Valuta: 70 dni od datuma opravljene storitve in izstavitvi računa.
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.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
31,427.390 SIT brez DDV.
Valuta: 70 dni od opravljene storitve in
izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
9/06, Ob-1276/06.
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: 22. 3. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-8768/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: miran.znidersic@elektroprimorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 20/2005-S.
II.5) Kratek opis: zavarovanje premoženja in premoženjskih pravic za obdobje
od 1. 3. 2006 do 31. 12. 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 20/2005-S: Zavarovalnica
Triglav, kontaktna oseba: Simon Maffi, Kidričeva ul. 21, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/338-28-00, faks 05/302-40-03, internetni naslov: www.zav-triglav.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 134.931.826 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: 20.
V.4.2) Javno naročilo št.: 20/2005-S.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
134,931.826 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 20/2005-S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da, Ur. l. RS, št.
120 z dne 30. 12. 2005, Ob-36723/05.
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: 22. 3. 2006.
Elektro Primorska
Ob-8769/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: miran.znidersic@elektroprimorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 19/2005-S.
II.5) Kratek opis: servisiranje števcev
električne energije in merilnih transformatorjev v letu 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št.: 19/2005-S: Elektroservisi, d.d.,
kontaktna oseba: Jagodic Matjaž, Dobrave
6, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/883-24-70,
faks 01/832-36-28, elektronska pošta: matjaz.jagodic@elektroservisi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26,138.000 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: 18.
V.4.2) Javno naročilo št.: 19/2005-S.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
26,138.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.

Št.

V.4.2.5) Variante: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 19/2005-S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da, Ur. l. RS, št.
9 z dne 27. 1. 2006, Ob-1388/06.
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: 22. 3. 2006.
Elektro Primorska
Ob-9174/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: Priloga IA, št. 14.
II.5) Kratek opis: čiščenje v poslovni
stavbi Elektro Maribor, Vetrinjska 2.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 92499: Čistoča d.o.o., Ljubljanska cesta 12f, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,573.629,28 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 92499.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 12,573.629,28 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
112-113 z dne 16. 12. 2005, Ob-35430/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Elektro Maribor d.d.
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Obvestilo o oddaji
natečaja
Storitve
Ob-9144/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktna oseba: Višnja Delak, univ. dipl.
inž. arh., Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-75-50, faks 01/369-75-64,
elektronska pošta: visnja.delak1@gov.si.
II.1) Oznaka projekta, ki ga je določil
naročnik: javni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za objekt Dom
upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža
Idrija.
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 (kjer je
to potrebno):
1. nagrada: 4,800.000 SIT,
2. nagrada: 3,000.000 SIT,
3. nagrada: 1,850.000 SIT.
Tri priznanja po 880.000 SIT.
Odškodnina znaša 440.000 SIT.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto
vrednostih.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja (1. nagrada): številka 752379:
Avtorji: Robert Potokar, univ. dipl. inž.
arh., Sabina Colnar, univ. dipl. inž. arh., Ajdin Bajrović, abs. arh., Mateja Šetina, štud.
arh., Carlos Graca, abs. arh., Urša Komac,
mag. kraj. arh., Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.
Statika: Vilko Šuligoj, univ. dipl. inž. grad.,
strojne instalacije: Andrej Robič, univ. dipl.
inž. str., Marjan Poljšak, univ. dipl. inž. str.,
elektro instalacije: Tomaž Jevšnikar, univ.
dipl. inž. elektr., tehnologija: Gregor Dojer,
univ. dipl. inž. arh.
V.1.2) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja (2. nagrada): številka
141729:
Blaž Kandus, univ. dipl. inž. arh., Torsten
Klöppelt, univ. dipl. inž. arh., Alenka Korenjak, univ. dipl. inž. arh., Marjan Zupanc,
univ. dipl. inž. arh., Arhe, d.o.o.
Sodelavci: Mario Babojelič, Tomaž Čeligoj, univ. dipl. inž. arh.
Konzultanti: Ivan Čeligoj el. ing., Dario
Mirc, univ. dipl. inž. gr., Ervin Rupena, Marko
Vrabec, univ. dipl. inž. str.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja (3. nagrada): številka
Mušnca:
Avtorici: Romana Pleteršek, univ. dipl.
inž. arh., Aleša Cajnko, univ. dipl. inž. arh.
Konzultanta: Goran Lorger, abs. elektroteh., Jaka Petrovčič, abs. stroj.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja (priznanje): številka 11331:
Avtorji: Gašper Medvešek, univ. dipl. inž.
arh., Jelka Fric, univ. dipl. inž. arh., Mateja
Kregar, univ. dipl. inž. arh., Mojca Zavasnik,
univ. dipl. inž. arh., Uroš Razpet, univ. dipl.
inž. arh.
Konzultanti:
Statika: Milan Šeško, instalacije: TES
d.o.o. Bojan Fabčič.
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Zunanja ureditev: Mateja Kregar.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja (priznanje): številka Siesta:
Avtorji: Maruša Zorec, univ. dipl. inž. arh.,
Nika Grabar, univ. dipl. inž. arh., Mark Koritnik, univ. dipl. inž. arh., ARREA, arhitektura
in revidiranje projektov, d.o.o.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja (priznanje): številka 103142:
Avtor: Arhitex d.o.o., Benjamin Koren,
štud. arh.
Konzultanti: Anton Kosmačin, dipl. inž.
grad., Rudi Koglot, gr. teh.
V.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Število udeležencev: 19.
VI.4) Ali je bilo obvestilo o tem natečaju
treba objaviti v UL: da; Ob-28122/05 z dne
21. 10. 2005.
VI.5) Ali se ta natečaj nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2006.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Javna naročila male
vrednosti
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Javni razpisi
Št. 430-19/2006
Ob-9306/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo javnega razpisa
za sofinanciranje raziskovalcev v gospodarstvu (okrepitev razvojnih enot podjetij z
novimi magistri in doktorji)
V javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalcev v gospodarstvu (okrepitev razvojnih
enot podjetij z novimi magistri in doktorji), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 23 z dne
3. 3. 2006, Ob-6059/06, se spremeni:
1) zadnja alineja točke 8: Pogoji za kandidiranje, tako da se glasi:
– glavna dejavnost podjetja je v dejavnostih: kmetijstvo, ribištvo in transport;
2) zadnja alineja meril v točki 9: Merila za način izbora prejemnikov, tako da se glasi:
osnovna dejavnost prijavitelja sodi v predelovalni sektor (D15-37.200)

1

Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-8937/06

Popravek

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana,
objavlja spremembo javnega razpisa pomoč za zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih
žensk, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 78 z dne 19. 8. 2005, št. 87 z dne 30. 9. 2005
in št. 91 z dne 14. 10. 2005:
V točki 6: višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis in obdobje financiranja, se
besedilo in tabela nadomesti z besedilom:
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za izvajanje aktivnosti znašajo skupaj 1.165,062.000 SIT.

Ob-9285/06
Javno naročilo
male vrednosti za izdelavo prilagojene
metodologije strateškega planiranja
Kapitalske družbe,d.d. in izdelavo
strateškega plana razvoja IS v letu 2007
Naročnik: Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana.
Dvig razpisne dokumentacije: osebno na
sedežu naročnika, v II. etaži, soba 2.22, pisno po pošti ali telefaksu 01/474-747.
Predmet naročila: izdelava prilagojene
metodologije strateškega planiranja Kapitalske družbe, d.d. in izdelava strateškega
plana informatike (razvoja IS) v letu 2007.
Specifike naročila:
Izdelava prilagojene metodologije strateškega planiranja za Kapitalsko družbo, d.d.
Izdelava strateškega plana informatike
(razvoj IS) za leto 2007, ki vključuje:
– analizo strateških elementov (cilji, vizija, kritični dejavniki uspeha, problemi...)
– analizo obstoječega stanja IS, analizo
vpliva IT in izdelavo terminskega in finančnega načrta za leto 2007
Poseben poudarek pri izdelavi metodologije in strateškega plana je potrebno
usmeriti na področja: stopnja outsourcinga, razvoj informacijskega sistema in nadzor nad razvojem, obvladovanje tveganj
pri obvladovanju odnosov s ponudniki IT
storitev.
Okvirna vrednost naročila (brez DDV):
9 mio SIT.
Roki za izvedbo postopka:
– rok za oddajo ponudb: 10. 4. 2006 do
10. ure,
– interno odpiranje ponudb: 10. 4. 2006
ob 13.30,
– predviden datum odločitve: 24. 4.
2006.
Kapitalska družba, d.d.

Planirana višina
sredstev

2004

2005

2006

2007

Skupaj

0

100,750.000

464,312.000

600,000.000

PP 3587 ESS
– sredstva EU za
ukrep 2.2.

0

75,562.500

348,234.000

450,000.000

PP 3584 lastna
udeležba – Ukrep
2.2. ESS

0

25,178.500

116,078.000

150,000.000

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-9282/06

Popravek

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana,
objavlja spremembo javnega razpisa za projekte netržnih zaposlitvenih programov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 78 z dne 19. 8. 2005 in št. 85 z dne 23. 9. 2005:
V točki 6: višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis in obdobje financiranja, se
besedilo in tabela nadomesti z besedilom:
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za izvajanje aktivnosti znašajo skupaj 149,243.116 SIT.
Planirana višina
sredstev

2004

2005

2006

2007

Skupaj

0

14,000.000

135,243.116

0

PP 3587 ESS – sredstva EU za ukrep 2.2.

0

10,500.000

101,432.337

0

PP 3584 lastna udeležba – Ukrep 2.2.
ESS

0

3,500.000

33,810.779

0

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
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Št. 430-64/2006/1
Ob-8812/06
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS objavlja na podlagi 22. člena
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju
vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04,
95/04, 37/05 in 85/05)
javni razpis
za dodelitev sredstev za sofinanciranje
gradnje gozdnih cest
I. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje gradnje gozdnih cest.
II. Upravičenci do sofinanciranja so lastniki gozdov ali njihova združenja ali v njihovem imenu občine, ki bodo po merilih
razpisa zbrali vsaj 80 točk.
V primeru, da je vlagatelj občina, mora
le-ta vlogi priložiti notarsko ali na upravni
enoti overjeno pooblastilo lastnikov gozdov
ali njihovih združenj.
V primeru, da je vlagatelj pooblaščenec
upravičencev (lastnikov gozdov ali njihovih
združenj), mora le-ta vlogi priložiti notarsko
ali na upravni enoti overjeno pooblastilo.
III. Sredstva iz naslova sofinanciranja
gradnje gozdnih cest bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razdelilo med
upravičence do višine 35,745.000 SIT.
IV. Delež sofinanciranja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
za gradnjo gozdnih cest znaša do 50%.
V. Merila za izbor upravičencev do sofinanciranja: deleži sofinanciranja bodo na
podlagi meril odobreni iz proračunske postavke 5547 – gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest, do višine razpoložljivih sredstev v
letu 2006, ki zanašajo 35,745.000 SIT.
Merila so naslednja:
1. prihranek zaradi skrajšanja spravilne
razdalje, ki ga bo omogočila izgradnja gozdne ceste; teža merila je 60 točk
P = dSPR x e/leto/ha
dSPR = SPR1 – SPR2
SPR1 – spravilna razdalja pred izgradnjo ceste
SPR2 – spravilna razdalja po izgradnji
ceste
dSPR – sprememba spravilnih razdalj
e/leto/ha – letni možni posek na 1 ha na
površini, ki jo cesta odpira
P – prihranek
Največji izračunani prihranek, ki ga bo
povzročila bodoča cesta, se ovrednoti z
maksimalnim številom 60 točk. Število točk
za ugotovljene prihranke na ostalih gozdnih
cestah se izračuna v sorazmerju z deležem
odstopanja od največjega prihranka;
2. pomembnost ceste za dograjevanje
gozdnega cestnega omrežja: teža merila je
25 točk
– novogradnja je slepi krak že obstoječe
ceste – 5 točk'',
– novogradnja je povezovalna in neproduktivna cesta – 10'',
– novogradnja je povezovalna in produktivna cesta – 20'',
– novogradnja odpira s cestami neodprto
območje gozdov – 25 točk;
3. gradnja gozdne ceste upošteva obstoj
in razvoj višinskih kmetij ali turistične in rekreativne potrebe; teža merila je 15 točk
– upošteva – 15 točk,
– ne upošteva – 0'';
4. gradnja gozdne ceste začeta v letu
2005; teža merila je 25 točk:
– že začeta in nedograjena gozdna cesta
v zasebnih gozdovih – 25 točk,
– že začeta in nedograjena gozdna cesta
v državnih gozdovih – 15 točk;
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5. združevanje lastnikov gozdov za gradnjo gozdne ceste; teža merila je 35 točk:
– če se za gradnjo gozdne ceste poveže
več lastnikov gozdov (kar je razvidno iz prijave in projektne dokumentacije) – 35 točk;
6. odpiranje zasebnih gozdov z gozdnimi
cestami:
– če gradnja gozdne ceste odpira zasebni
gozd – 30 točk.
Največje možno število točk, ki jih lahko
dobi predlog za gradnjo ceste je 190.
Izračun meril bo za upravičence, ki se
bodo prijavili na razpis, bo na podlagi njihovega zahtevka opravil Zavod za gozdove
Slovenije na osnovi podatkov iz gozdnogospodarskih načrtov. Zavod izda tudi potrdilo
o že začeti gradnji.
VI. Vloga za uveljavitev deleža sofinanciranja iz proračunskih sredstev obsega:
– Za gradnjo gozdne ceste:
1. pisna prijava z natančnimi podatki o
upravičencu (ime, priimek, naslov) in ime ceste, katere izgradnja naj bi se sofinancirala;
2. fotokopija gradbenega dovoljenja, notarsko overjena, ali načrt gozdne ceste (ki je
izdelan v skladu s predpisi o gradnji gozdnih
prometnic), notarsko overjen;
3. izračun predvidene cene za gradnjo 1
km ceste, ki izhaja iz projektne dokumentacije in je potrjen s strani Zavoda za gozdove
Slovenije;
4. izračun meril iz V. točke tega razpisa.
VII. Rok za uveljavljanje deleža proračunskih sredstev: pisno vlogo z oznako ''Ne
odpiraj – Gozdna cesta'' morajo prijavitelji
dostaviti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska
58. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov
ne glede na vrsto prenosa pošiljke do vključno 20. aprila 2006 do 12. ure.
Prepozno vložene vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Nepopolne vloge bodo po preteku 8 dnevnega roka za
dopolnitev vloge zavržene, kolikor vloge ne
bodo v celoti dopolnjene.
VIII. Način izplačila proračunskega deleža: delež sofinanciranja se bo izplačeval v
višini do 50% opravljene vrednosti iz situacije oziroma računa za opravljeno delo in
dokazila, da je delež upravičencev izplačan
za gradnjo ceste.
IX. Pojasnila v zvezi z razpisom: dodatna pojasnila povezana z razpisom se dobi
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, tel. 01/478-91-42, mag. Robert
Režonja.
X. Obvestilo o izidu javnega razpisa: ministrstvo bo vse, ki bodo na razpisu sodelovali, o izidu razpisa obvestilo najpozneje
do 12. maja 2006, tiste, ki bodo na podlagi
meril in razpoložljivih proračunskih sredstev
prišli v izbor, pa bo pozvalo tudi na podpis
pogodbe.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 012-46/2004/197
Ob-8952/06
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT), proračuna Republike Slovenije za leto 2006
(Uradni list RS, št. 116/05), proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Uradni list
RS, št. 116/05), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in
2007 (Uradni list RS, št. 116/05), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06,
v nadaljevanju PPIPRS), Programa ukrepov
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za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002–2006 in Sklepa Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi št.
301-3/02-BP-265 z dne 27. 3. 2002, dopolnitev št. 2019/02-BP-915 z dne 22. 7. 2002 in
dopolnitev št. 444-01-12/2004/2 z dne 20. 4.
2004), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 7/06), Enotnega
programskega dokumenta za obdobje 2004
do 2006 in Programskega dopolnila za obdobje 2004 do 2006, Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj
Ukrep 1.1.: Spodbujanje razvoja
inovacijskega okolja
Za neposredne spodbude za skupne
razvojno-investicijske projekte v letih
2006 in 2007
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje
podjetij k sodelovanju z razvojno raziskovalnimi institucijami ter da s pospešenim vlaganjem lastnih sredstev v razvojno dejavnost v
smeri tehnološkega razvoja in inovativnosti,
krepijo svoj konkurenčni položaj na globalnih
trgih in posredno tudi posrednike inovacijskega okolja. Posredniki so grozdi, tehnološki centri, tehnološke mreže in tehnološke
platforme, ki so nadaljevanje oziroma nadgradnja tehnoloških mrež ter konzorciji ustanovljeni z namenom skupnega razvojnega
sodelovanja za ustvarjanje in razvoj znanja
(v nadaljevanju: posredniki).
Z javnim razpisom se bodo podprli skupni razvojno-investicijski projekti skupine vsaj
dveh ali več podjetij in vsaj ene institucije
znanja (partnerji projekta). Institucije znanja
v okviru tega javnega razpisa so univerze,
samostojni visokošolski zavodi, javni raziskovalni zavodi, drugi javni zavodi, zasebne
pridobitne in nepridobitne raziskovalne organizacije, vpisani v evidenco Agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
za opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: institucije znanja).
Nosilec prijave mora biti podjetje, ki je
član enega od posrednikov. Za ostale partnerje projektne skupine ta obveznost ne velja. Kljub temu mora biti iz vloge in konzorcijske pogodbe jasno razvidno, da prijavljeni
projekt in dejavnost vseh partnerjev v projektu posredno prispevajo h krepitvi posrednika.
To pomeni, da mora imeti posrednik možnost
uporabe znanja in zmogljivosti rezultatov
projekta in si bo z njimi krepil sposobnosti
ustvarjanja, prenosa znanja in razvoja novih
izdelkov in storitev.
3. Cilj razpisa
Podpreti ca. 6–8 skupnih razvojno-investicijskih projektov podjetij in institucij znanja.
S podporo teh projektov bo ministrstvo
prispevalo k uresničevanju ciljev v okviru
Ukrepa 1.1. Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja, saj bo s sofinanciranjem spodbudilo prenos znanja med institucijami znanja in
podjetji k povečanju deleža sredstev namenjenih razvojno raziskovalni aktivnosti.
4. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je podpora skupnim razvojno-investicijskim projektom. Ti predstavljajo razvoj
novega proizvoda, storitve, procesa ali razvoj
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bistveno izboljšanega proizvoda, storitve,
procesa pri katerem v partnerstvu sodelujejo
podjetja in institucije znanja. Podprti projekti
morajo omogočati visoko dodano vrednost
novih izdelkov, storitev in/ali procesov. Podprte bodo razvojno raziskovalne aktivnosti in
potrebne nadaljnje investicije, ki bodo vključevale naložbe v modernizacijo tehnologije,
strojev in opreme, ki je neposredno vezana
na razvojni projekt.
5. Upravičeni stroški
5.1. Vrste upravičenih stroškov
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči in določil Evropskega sklada za
regionalni razvoj. V okviru javnega razpisa
se skladno in pod pogoji, ki jih določajo
državne pomoči, sofinancirajo samo tiste
razvojno raziskovalne aktivnosti in s tem
povezane investicije, ki imajo značaj državne pomoči. Sofinanciranje se lahko izvede
le za aktivnosti, ki niso financirane z drugimi
javnimi sredstvi in v okviru namenov tega
javnega razpisa.
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5.2. Neupravičeni stroški
Povezane družbe v skladu z definicijo
iz 460. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) se ne štejejo
za zunanje izvajalce, zato njihove storitve
niso upravičen strošek. Enako velja za stroške iz faktur, izstavljenih med podjetji, ki so
lastniško povezana, kjer delež glasovalnih
pravic ali kapitala znaša več kot 20% ali
upravljavsko povezana ali interesno povezana v smislu sorodstvenega razmerja ali
zakonske zveze.
Stroški, katerih višina ni določena v fiksnem znesku in jih zunanji izvajalec zaračuna kot % od variabilne osnove (npr. od skupnih stroškov itd.) niso upravičeni stroški.
Vrste upravičenih stroškov, ki so predmet
sofinanciranja v okviru javnega razpisa, kot
tudi vrste stroškov, ki niso upravičeni in se
zato ne sofinancirajo, so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
5.3. Obdobje sofinanciranja upravičenih
stroškov: sofinancirajo se lahko samo tisti

Aktivnost 1
Upravičeni stroški

Razvojno raziskovalne aktivnosti
– za razvojno raziskovalne projekte, ki se izvajajo v okviru
podjetij so upravičeni stroški: delo raziskovalcev in tehničnega
osebja; raziskave trga, raziskovalne študije, licence, patenti,
svetovanje ter drugo znanje, ki je kupljeno iz zunanjih virov in
je neposredno povezano z razvojnim projektom.
– upravičeni stroški v okviru institucij znanja so dejanski stroški
dela raziskovalcev, ki jih podjetje uveljavlja na podlagi faktur, ki
jih institucije znanja izstavijo podjetju.
Višina sofinanciranja
v okviru razpisa bodo podprte le industrijske raziskave (do
upravičenih stroškov
50%), ki so v planskih dokumentih podjetij opredeljene kot
načrtovane raziskave in kritična preverjanja oziroma testiranja
namenjena pridobivanju novih znanj, z namenom, da se tako
pridobljeno znanje lahko uporabi pri razvoju novih proizvodov,
procesov in/ali storitev in/ali pri doseganju bistvenih izboljšav
obstoječih proizvodov, procesov in/ali storitev.
Pri sofinanciranju upravičenih stroškov oziroma izdatkov aktivnosti 1 se upošteva naslednja shema državnih pomoči:
Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006,
št. 0002-5715334-2002 (Sklep Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi št. 301-3/02BP-265 z dne 27. 3. 2002, dopolnitev št. 2019/02-BP-915 z dne 22. 7. 2002 in dopolnitev
št. 444-01-12/2004/2 z dne 20. 4. 2004).
Plačilo za opravljeno razvojno delo raziskovalcev v institucijah znanja na projektu (aktivnost 1), se dejansko izvede na podlagi faktur, ki jih institucije znanja izstavijo podjetju
in ne kot neposredno nakazilo ministrstva instituciji znanja. Sodelujoče institucije znanja
morajo v okviru prijavljenega projekta prejeti minimalno 15% celotne vrednosti sofinanciranja upravičenih stroškov celotnega projekta.
Aktivnost 2

Investicije v modernizacijo tehnologije, strojev in opreme (vse
neposredno vezano na prijavljeni projekt).
Upravičeni stroški
– nakup, gradnja, prenova, oprema (vključno s komunikacijsko
in informacijsko infrastrukturo) prostorov izključno za razvojne
namene,
– nakup razvojno raziskovalne opreme (instrumenti, laboratorijska oprema, računalniška strojna in programska oprema,…)
– nakup novih strojev in opreme
Med upravičene stroške povezane z aktivnostjo 2 sodijo še stroški, ki so neposredno povezani z aktiviranjem tehnologije, strojev in opreme v tehnološki proces (stroški transporta, montaža
opreme in stroški izobraževanja, ki so neposredno povezani z
uporabo nove opreme,…).
Višina sofinanciranja
– začetne materialne in nematerialne investicije – do 35% upraupravičenih stroškov
vičenih stroškov za osrednje slovensko regijo
– začetne materialne in nematerialne investicije – do 40% upravičenih stroškov za vse ostale regije
Pri sofinanciranju upravičenih stroškov oziroma izdatkov aktivnosti 2 se upoštevajo naslednje sheme državnih pomoči:
Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006,
št. 0002-5715334-2002 (Sklep Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi št. 301-3/02BP-265 z dne 27. 3. 2002, dopolnitev št. 2019/02-BP-915 z dne 22. 7. 2002 in dopolnitev
št. 444-01-12/2004/2 z dne 20. 4. 2004).

upravičeni stroški, ki so nastali po datumu
oddaje vloge na javni razpis in so bili plačani
do predložitve zahtevka, kar upravičeni prejemnik dokaže s potrdilom o plačilu.
6. Upravičeni prejemniki sredstev: upravičeni prejemniki sredstev razpisa so gospodarske družbe in samostojni podjetniki,
ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 15/05-UPB1; v
nadaljnjem besedilu: podjetja).
6.1. Ciljne skupine: ciljne skupine so
podjetja, ki nameravajo skupaj z razvojno
raziskovalnimi institucijami izpeljati skupne
razvojno-investicijske projekte, opredeljene
v točki 4 – Predmet razpisa.
7. Pogoji za kandidiranje
7.1. Osnovni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko kandidirajo skupine podjetij (kriterije mora izpolnjevati nosilec skupnega razvojno-investicijskega projekta in vsako podjetje oziroma institucija, ki
je član konzorcija) in institucij znanja, ki se
povezujejo na podlagi skupne razvojne strategije in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so gospodarske družbe in samostojni
podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
15/05-UPB1);
– gospodarske družbe, samostojni podjetniki, ki so imeli v letu 2005 v povprečju
najmanj 3 zaposlene za polni delovni čas;
– gospodarske družbe, samostojni podjetniki, institucije znanja, ki bodo na dan
prijave delovali najmanj 2 leti;
– opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji;
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– imajo poravnane obveznosti do države
in ministrstva;
– niso od leta 2000 pridobila ali so v
postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– niso za isti skupni razvojno-investicijski
projekt že pridobili ali so v postopku pridobivanja sofinanciranja iz sredstev državnega
ali lokalnega proračuna ali drugih virov EU;
– na dan 31. 12. 2005 niso bili v stanju
kapitalske neustreznosti v skladu z 10. členom Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00,
50/02 in 93/02). Podjetje je kapitalsko neustrezno, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico kapitala;
– nosilec prijave v imenu skupine predloži eno skupno vlogo, pri čemer mora skupni
razvojno-investicijski projekt vključevati najmanj tri partnerje.
– vsako podjetje v skupini mora prijaviti razvojne aktivnosti in s tem povezane
investicije.
7.2. Posebni pogoji za kandidiranje
Pri podjetjih, ki so razvrščena v razred
dejavnosti kopenski transport – velja, da
nakup prevoznih sredstev spada med neupravičene stroške sofinanciranja.
Pravila za posamezne sektorje, za katere velja posebna obravnava glede dodelitve
državne pomoči so opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
7.3. Vloga
Skupina partnerjev z vlogo na javni razpis predstavi skupni razvojno-investicijski
projekt v okviru namena javnega razpisa,
znotraj katerih morajo biti vključene razvojno
raziskovalne aktivnosti in s tem povezane
investicije. Jasno mora biti naveden njihov
cilj, ter prispevek k uresničevanju skupne ra-
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zvojne strategije vključenih partnerjev. Poleg
tega morajo biti navedeni cilji posrednika,
ter sinergijski učinki prijavljenega skupnega
razvojno-investicijskega projekta, ki je opredeljen v točki 3 javnega razpisa.
Skupni razvojno-investicijski projekt mora
vključevati razvojne aktivnosti in investicije
podjetij, ki se medsebojno dopolnjujejo in ne
sme biti skupek oziroma seštevek razvojnih
aktivnosti in s tem investicij individualnih
podjetij, ki med seboj nimajo nobene vsebinske povezave.
Prijavljeni skupni razvojno-investicijski
projekt mora biti skladen z namenom razpisa, vloga pa mora biti skladna z razpisno
dokumentacijo.
Prijavljeni skupni razvojno-raziskovalni
projekti morajo biti razdeljeni vsaj v dve fazi
in sicer glede na dela, ki se bodo izvedla do
okvirno 1. 1. 2007 in po tem datumu. Okvirno pomeni možen zamik glede na dejansko
predviden zaključek določene faze za en
kvartal v letu 2007 (31. 3. 2007).
Na javni razpis se lahko prijavi samo
skupina partnerjev, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– razvojno-investicijski projekt mora
predstavljati razvoj novega ali bistveno izboljšanega starega proizvoda, storitve ali
procesa;
– razvojno-investicijski projekt mora
predstaviti skupina najmanj treh partnerjev.
Skupina mora vključevati vsaj dve podjetji in
predstavnika institucije znanja;
– vlogi mora biti priložena podpisana
konzorcijska pogodba, iz katere je razvidno,
da so partnerji dosegli dogovor o skupnem
razvojno-investicijskem projektu in dosegli
soglasje o razvojno raziskovalnih aktivnostih
in s tem povezanih investicijah, ter izbrali
nosilca razvojno-investicijskega projekta, ki
se v imenu skupine prijavi na razpis. Konzorcijska pogodba mora biti pripravljena
skladno z navodili v razpisni dokumentaciji;
– da mora biti predlagano sofinanciranje
upravičenih stroškov skupnega razvojno-investicijskega projekta s strani prijaviteljev
vsaj 150,000.000 SIT in največ 350,000.000
SIT;
– višina sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezno podjetje v skupini lahko
znaša največ 175,000.000 SIT;
– predlagani delež upravičenih stroškov
razvojno raziskovalnih projektov je lahko
največ 45% vrednosti upravičenih stroškov
skupnega razvojno-investicijskega projekta;
– iz finančne konstrukcije za razvojno
raziskovalne aktivnosti in s tem povezanih
investicij mora biti jasno razvidno, da imajo
nosilec prijave ter prejemniki sredstev zagotovljenih vsaj 25% lastnih sredstev (med katere spadajo gotovinska sredstva in krediti),
ki ne vključujejo državne pomoči;
– sodelujoče institucije znanja morajo
v okviru prijavljenega projekta prejeti minimalno 15% celotne vrednosti sofinanciranja
upravičenih stroškov celotnega projekta;
– za celotni razvojno-investicijski projekt
morajo biti zagotovljena sredstva za zaprtje
finančne konstrukcije v času izvajanja razvojno-investicijskega projekta;
– vlogi mora biti priloženo dokazilo oziroma izjava nosilca prijave ter prejemnikov
sredstev, da je investicija locirana v Sloveniji
ter izjavo o ohranitvi investicije v regiji za obdobje 5 let po zaključku investicije;
– vlogi mora biti priložena izjava posameznega prejemnika sredstev:
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– da bo oprema uporabljena izključno
v upravičencu, ki bo prejemnik pomoči. V
primeru spremembe narave lastništva v obdobju 5 let po zaključku investicije mora
prejemnik sredstev pridobiti soglasje ministrstva;
– da bo oprema vključena v aktivo podjetja;
– da bo oprema obravnavana kot sredstvo, ki se amortizira, po metodah in stopnjah kot jo določajo slovenski predpisi;
– da bo oprema, ki jo bo podjetje oziroma upravičenec kupilo od tretjih oseb,
kupljena po tržnih pogojih, pri čemer tretja
oseba z upravičencem ne sme biti povezana v skladu z definicijo iz 460. člena Zakona
o gospodarskih družbah ali tretja oseba ne
sme biti več kot 20% povezana z upravičencem (lastniški delež ali glasovalne pravice
morajo biti manjše od 20%) ali upravljavsko
povezana in/ali interesno povezana v smislu sorodstvenega razmerja ali zakonske
zveze.
7.4. Omejitve pri prijavi na javni razpis
Do sredstev iz tega javnega razpisa niso
upravičeni:
– prijavitelji, ki ne izpolnjujejo osnovnih
pogojev za prijavo, ki so navedeni v javnem
razpisu v tč. 7.1.-vloga in 7.2.-osnovni pogoji za kandidiranje;
– vladne organizacije, institucije javne
uprave, javna podjetja in hčerinska podjetja
javnih podjetij;
– kjer je prijavitelj samo eden, to je individualna oziroma posamična gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran-a po zakonu o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 15/05-UPB1); kjer sta v
skupini samo dva partnerja (2);
– kjer v skupini, ki prijavlja skupni razvojno-investicijski projekt ni nobene institucije
znanja ali ni nobenega podjetja;
– kjer podjetje v skupini prijavi ali samo
razvojno raziskovalne aktivnosti ali samo
investicijo;
– v skupini, ki se prijavlja na javni razpis
so podjetja povezana v skladu s 460. členom ZGD, ali lastniško povezana (udeležba
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v kapitalu ali glasovalne pravice znašajo več
kot 20%) ali upravljavsko povezana in/ali
interesno povezana v smislu sorodstvenega
razmerja ali zakonske zveze;
– ki so na podlagi prejetega sklepa ali
sklenjene pogodbe ali že dejansko izvedenega izplačila pridobila sredstva državnega,
lokalnega proračuna ali drugih virov EU za
isti projekt;
– podjetja, ki so bila na dan prijave na
javni razpis glede na glavno dejavnost v evidencah AJPES razvrščena v enega izmed
naslednjih področij, oddelkov ali razredov
SKD: A-kmetijstvo, B-ribištvo, DA-proizvodnja hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov,
CA 10-pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga in lignita, šote (SKD 10.1-pridobivanje črnega premoga; 10.2-pridobivanje
rjavega premoga in lignita); gradnja in popravilo ladij; I 61.1-pomorski transport; SKD:
27.1.-proizvodnja železa, jekla, ferozlitin;
– podjetja, ki opravljajo dejavnost izgradnje, popravljanja in preurejanja plovil oziroma so neposredno ali posredno povezana z
navedenimi podjetji, in sicer: plovil z najmanj
100 brutoregistrskih ton, ki se uporabljajo za
prevoz potnikov in/ali blaga, plovil z najmanj
100 brutoregistrskih ton za opravljanje specializiranih storitev, vlačilcev z močjo najmanj 365 kW, ribiških plovil z najmanj 100
brutoregistrskih ton, nedokončanih ogrodij
zgoraj omenjenih plovil, ki lahko plujejo in
se premikajo.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev sodelovanje na javnem razpisu,
vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku in vloge, ki ne bodo skladne z nameni javnega
razpisa se zavržejo pred postopkom ocenjevanja.
8. Merila za izbor projektov
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje za kandidiranje in bodo
skladne z nameni javnega razpisa, bo ocenila strokovna komisija. V procesu izbora
projektov, bo ocenjen skupni razvojno-investicijski projekt kot celota.
Ocena strokovne komisije bo oblikovana
na podlagi naslednjih ocenjevalnih meril:

Merilo
1

2

3

4

2459

Ustreznost projekta – prispevek k doseganju ciljev ukrepa 1.1
Prispevki k doseganju ciljev ukrepa 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega
okolja:
– projekt prispeva k izboljšanju prenosa znanja med institucijami znanja in
podjetji;
– projekt prispeva k pospeševanju nastajanja in razvoja novih dinamičnih,
tehnološko usmerjenih podjetij;
– projekt prispeva k povečanju naložb v aplikativne in industrijske raziskave
in razvoj;
– projekt prispeva k doseganju ciljne vrednosti pri enem ali več kazalnikih
ukrepa 1.1;
Specifični prispevki (regionalni razvoj, doseganje okoljskih ciljev, razvoj informacijske družbe)
Prispevki projekta k doseganju ciljev na področju regionalnega razvoja;
Prispevki projekta k okoljskim ciljem;
Prispevki projekta k razvoju informacijske družbe;
Kakovost partnerstva
Skupna dolgoročna strategija razvoja partnerjev (strateška pomembnost
projekta za partnerje, povečana sposobnost in prepoznavnost zaradi projekta);
Uravnoteženost partnerjev v projektu (utemeljenost njihove raznolikosti in
dodana vrednost zaradi skupnega sodelovanja);
Izkušnje in rezultati partnerjev (reference) na področju medsebojnega projektnega sodelovanja in povezovanja (dosedanje sodelovanje);
Utemeljenost projekta z dosedanjimi aktivnostmi partnerjev in skupine kot
celote

Št.
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5
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Merilo

5

6

Št.
točk

Utemeljenost projekta z vidika dosedanjih in vsakodnevnih aktivnosti partnerjev in njihov prispevek k izboljšanju delovanja partnerjev;
Utemeljenost projekta glede na finančne sposobnosti partnerjev oziroma
skupine, ter sposobnost partnerjev zagotavljati svoj investicijski vložek poleg
državne pomoči;
Merljivost učinkov izvedenega projekta na poslovanje partnerjev. Prispevek
projekta k dvigu izbranih indikatorjev poslovanja ter raziskovalnega dela
pri partnerjih in skupini (utemeljitev glede na sedanje in na pričakovano
stanje);
Kakovost predstavljenega projekta in aktivnosti
Načrt projekta (jasnost predstavitve projekta, primernost in jasnost načrta
izvedbe projekta; terminski načrt – mejniki, rezultati, predstavitev indikatorjev merjenja);
Finančni načrt (jasnost finančne konstrukcije projekta, jasnost upravičenih
stroškov oziroma izdatkov glede predlagane aktivnosti);
Usposobljenost za izvedbo projekta (usposobljenost partnerjev za izvedbo
projekta; finančna, kadrovska, materialna, organizacijska, obvladovanje projektnega managementa);
Realnost izvedbe aktivnosti
Ekonomski in finančni vidik;
– realnost višine predvidenih stroškov oziroma izdatkov,
– trdnost in zanesljivost finančne konstrukcije (sredstva za izvedbo projekta
so v celoti zagotovljena z upoštevanjem pričakovanih sredstev s strani ministrstva in imajo podlago v ekonomski moči podjetja),
– velikost potencialnega trga za partnerje,
– povračilo investicije glede na vložek v projekt,
Tehnološki vidik (stopnja tehnološke zahtevnosti projekta, predviden tehnološki napredek projekta, stopnja inovativnosti projekta).
Skupaj

Način uporabe in pomen posameznih
meril je podan v ocenjevalnem listu, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
9. Način določanja deleža, ki ga prejme
posamezni prejemnik
Prag za pozitivno rešene vloge je najmanj 60 točk, minimalna ocena vsaj 50%
možnih točk v okviru posameznega vsebinskega podsklopa meril ter zaprta finančna
konstrukcija.
Način izbora prejemnikov: v izbor za
sofinanciranje se uvrstijo pozitivno rešene
vloge, ki izpolnjujejo pogoj zaprte finančne
konstrukcije. V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki bi povzročila odprto finančno
konstrukcijo, se vlogo kot neustrezno zavrže, ne glede na to, če je v ocenjevanju
dosegla prag števila točk za sofinanciranje.
Kolikor bo v postopku izvedbe javnega razpisa ugotovljeno, da so prijavitelji vključili v
predlagano višino sofinanciranja skupnega razvojno-investicijskega projekta poleg
upravičenih stroškov tudi druge, to je neupravičene stroške, to pomeni odprto finančno konstrukcijo, zato bo taka vloga zavržena in izločena iz nadaljnjega postopka.
V primeru, da bo skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, presegla
vrednost razpisanih sredstev, bodo imele
prednost vloge z višjo oceno. V primeru, da
bo več vlog z enako oceno in sredstva ne
bodo zadostovala za sofinanciranje vseh,
bodo imele prednost vloge, ki bodo dosegle
višjo vsoto ocene meril 1, 2 in 3.
10. Končni prejemniki: pogodbeni partnerji z ministrstvom bodo podjetja, vključena v skupino partnerjev, ki bo izvajala
skupni razvojno-investicijski projekt (razvoj
novega ali bistveno izboljšanega proizvoda,
storitve, procesa) in ki so navedeni v konzorcijski pogodbi. Pogodba, ki jo bo sklenilo individualno podjetje z ministrstvom bo
vključevala tako razvojne aktivnosti kot tudi
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investicijo oziroma investicije, ki so neposredno povezane z razvojnim projektom.
Dolžnost nosilca prijave je tudi skupno poročanje, ki je podrobneje definirano v njegovi pogodbi z ministrstvom.
11. Okvirna višina sredstev in obdobje
za porabo sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
je na razpolago za sofinanciranje projektov
je 2.000,000.000 SIT. Koriščenje sredstev
bo možno v letu 2007.
Okvirna višina razpisanih sredstev za
posamezni razpis, ki je hkrati zgornja višina razpisanih sredstev, se lahko poveča
za nerazporejena sredstva v okviru istih
proračunskih postavk v primeru pozitivno
rešenih pritožb ali naknadno pozitivno rešenih vlog.
Del razpisanih sredstev lahko ostane
nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih projektov ali v primeru, da
je preostanek sredstev manjši od načrtovanega zneska v finančni konstrukciji skupnega razvojno-investicijskega projekta, ki
naj bi na osnovi opisanega načina izbora prejemnikov imel prvi možnost prejeti
sredstva.
Višina dodeljenih sredstev v skladu z
deležem sofinanciranja upravičenih stroškov skupnega razvojno-investicijskega
projekta (za razvojne aktivnosti in s tem
povezane investicije) znaša lahko najmanj
150,000.000 SIT in največ 350,000.000
SIT za skupni razvojno-investicijski projekt (za vsa podjetja v skupini) in največ
175,000.000 SIT za posamezno podjetje
v skupini.
12. Način prijave in razpisni rok
Vloga mora biti pripravljena v skladu z
navodili iz razpisne dokumentacije. Vloga
mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, do vključno 15. 5. 2006 do 12.
ure, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne od-

piraj – vloga na razpis«, z navedbo naslova razpisa: Javni razpis za pridobitev
sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj, Ukrep 1.1.: Spodbujanje razvoja
inovacijskega okolja: za neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske
projekte v letih 2006 in 2007 ter naslovom
pošiljatelja.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene
(ni razvidno, da gre za vlogo ali na kateri
razpis se prijavlja) ter vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo neodprte vrnjene
pošiljateljem.
13. Poslovna skrivnost
Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako
tudi označiti. To storijo s pisnim sklepom, v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah.
Kot poslovno skrivnost se lahko označi
posamezni podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na
celotno vlogo.
14. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno zaradi pričakovanega velikega števila vlog.
Datum odpiranja vlog: 17. 5. 2006.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge,
ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana, do 15. 5. 2006 do
12. ure.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene (ni
razvidno, da gre za vlogo ali na kateri razpis se prijavlja) ter prepozne vloge, bodo
neodprte vrnjene pošiljateljem.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja
k dopolnitvi le-teh v določenem roku. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem
roku ne bodo dopolnili, bodo zavržene.
Vsebina dispozicije skupnega razvojnoinvesticijskega projekta ni predmet dopolnitve.
15. Obveščanje o izboru: nosilci prijave bodo o izidu razpisa obveščeni v roku
60 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati
razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo.
16. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.mg.gov.si/ ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana. Razpisna dokumentacija se lahko
posreduje tudi po elektronski pošti, na
osnovi zahteve na spodaj navedeni elektronski naslov.
17. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na
naslovu: infoerdf1.mg@gov.si ter na tel.
01/478-36-34 vsak ponedeljek, sredo in
petek med 10. in 12. uro.
Ministrstvo bo organiziralo informativne
dneve. Datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo objavljene na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo
http://www.mg.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-9080/06
Odbor za podeljevanje nagrad RS na
področju šolstva objavlja na podlagi 7. člena Zakona o nagradah RS na področju
šolstva (Ur. l. RS, št. 56/94) ter 2. člena
Pravilnika o delu Odbora za podeljevanje
nagrad RS na področju šolstva

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
nagrad Republike Slovenije na
področju šolstva za leto 2006
1. Naziv razpisovalca: Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva.
2. Predmet javnega razpisa: predlogi za
nagrade Republike Slovenije na področju
šolstva.
3. Splošno o nagradah
Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem za
pomembne prispevke h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojnoizobraževalnega procesa, za
uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih
svoboščin in humanizacije odnosov v šoli,
za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov
ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.
Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Predlagatelji
ne morejo predlagati podelitve posmrtne
nagrade.
Nagrado lahko prejme posameznik(-ica),
skupina, zavod ali druga organizacija s
področja predšolske vzgoje, obveznega
osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja
otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju,
srednjega šolstva, izobraževanja odraslih,
višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske
manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem
ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika
in kulture za Slovence po svetu.
Odbor bo podelil največ 11 nagrad. Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija lahko dobi nagrado samo enkrat.
Nagrajeni so lahko posamezniki(-ice),
skupine, zavodi ali druge organizacije, če
na posameznem področju delujejo najmanj
10 let.
Posameznik(-ica) je lahko nagrajen(-a)
za življenjsko delo, če je na posameznem
področju deloval(-a) najmanj 30 let.
4. Merila za dodelitev nagrad:
4.1. Nagrada za posebno uspešno
vzgojnoizobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo v vzgoji in izobraževanju se
lahko podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa,
poleg tega pa še:
– da je dosegel(-a) v šolski praksi oziroma pri organiziranju in razvoju na področju
vzgoje in izobraževanja nadpovprečne, tudi
v javnosti prepoznane in potrjene rezultate.
4.2. Nagrada za avtorsko delo na področju učbenikov in učnih pripomočkov se
lahko podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa,
poleg tega pa še:
– da je v zadnjih petih letih napisal(-a) in
objavil(-a) vsaj en učbenik, ki ga je strokovna kritika ocenila kot izjemno kakovostnega
in izvirnega oziroma je pripravil(-a) več učnih pripomočkov, ki so bili ugodno ocenjeni
in so se širše uveljavili na področju vzgoje
in izobraževanja.
4.3. Nagrada za najvišje dosežke v
znanstvenem delu v vzgoji in izobraževanju
se lahko podeli kandidatu(-ki), ki zadošča
pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa, poleg tega pa še:
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– da je v zadnjih petih letih napisal(-a)
in objavil(-a) vsaj eno izvirno znanstveno
delo s področja vzgoje in izobraževanja, ki
je pomembno prispevalo k razvoju vzgoje
in izobraževanja.
4.4. Nagrada za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja se lahko
podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem,
opredeljenim v točki 3 tega razpisa, poleg
tega pa še:
– da njegovi (njeni) učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na domačih in tujih tekmovanjih,
ali če dosega nadpovprečne rezultate pri
vzgojnem, svetovalnem, mentorskem delu,
strokovnem ali znanstveno-raziskovalnem
delu, ali če se je vidno uveljavil(-a) na področju dodiplomskega, podiplomskega izobraževanja oziroma stalnega strokovnega
spopolnjevanja učiteljev(-ic) oziroma vzgojiteljev(-ic).
5. Obvezne sestavine predloga za nagrado:
– ime in priimek kandidata(-ke), naslov
stalnega bivališča, izobrazbo in zaposlitev,
– ime in priimek kandidatov(-k), naslove
stalnih bivališč, izobrazbo in zaposlitev, če
gre za skupino posameznikov,
– ime zavoda ali druge organizacije, naslov, natančen opis dejavnosti,
– pisno utemeljitev z dokazili,
– osnovne podatke o predlagatelju.
6. Obrazec za prijavo na razpis in dodatne informacije dobite pri mag. Poloni Šoln Vrbinc (Ministrstvo za šolstvo in
šport), tel. 01/478-43-65, e-pošta: polona.soln@gov.si. Obrazec je dosegljiv tudi
na spletni strani ministrstva.
7. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj
predlagatelji pošljejo v zaprti ovojnici in z
označbo pošiljatelja na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport RS, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis
za nagrade na področju šolstva«, ali pa jih
lahko na gornji naslov tudi osebno dostavijo do petka, 26. maja 2006, do 14. ure.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 6037-4/2006
Ob-9084/06
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o izvrševanju
proračuna RS za leto 2006 in 2007 (Ur. l.
RS, št. 116/05) ter v skladu s Pravilnikom o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov društev in
zvez društev v šolskem letu 2006/2007
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo in
šport Republike Slovenije, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, ki jih izvajajo društva in zveze društev v skladu s cilji vzgoje in izobraževanja
v Republiki Sloveniji, navedenimi v 2. členu
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja.
Projekti morajo biti vsebinsko naravnani v:
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– podporo naravoslovju in tehniki,
– vzpodbujanje poklicnega in strokovnega izobraževanja,
– podporo vzgojnemu, socializacijskemu in razvojnemu konceptu vrtcev in šol,
– vzpodbujanje bralne kulture.
3. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji projektov
a) Na ta razpis se lahko prijavijo zveze
društev in društva, ki:
– so registrirana pri pristojnem organu
(kar dokažejo s kopijo izpiska iz registra,
iz katere je razvidno, da je predlagatelj
registriran kot društvo ali zveza društev
– izpisek ne sme biti starejši od enega leta
in mora odražati dejansko stanje),
– opravljajo dejavnost na razpisnem področju (kar dokažejo s kopijo temeljnega
akta društva),
– izvajajo projekte, ki so v skladu s cilji
vzgoje in izobraževanja, navedenimi v 2.
členu Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja ter opredeljeni v
predmetu javnega razpisa,
– v svoje projekte vključujejo vsaj eno
izmed navedenih skupin: predšolske otroke, učence, dijake, vajence, študente višjih
šol, strokovne delavce s področja vzgoje in
izobraževanja ter starše,
– v prijavi za vsak prijavljeni projekt iz
lastnih oziroma drugih virov zagotovijo višino sredstev, ki bo skupaj s predvidenim
deležem sofinanciranja po tem razpisu zadoščala za izvedbo celotnega projekta, prijavljenega za šolsko leto 2006/2007,
– so, če so bili pogodbena stranka ministrstva v letu 2005, izpolnili vse svoje
obveznosti do ministrstva.
Posamezno društvo lahko prijavi največ
en projekt, posamezna zveza društev pa
največ dva projekta.
Društva, vključena v zveze društev, ali
enote zvez društev ne morejo biti samostojni prijavitelji brez soglasja zveze društev,
pri čemer lahko ena zveza društev prijavi
največ dva projekta skupaj z društvi, ki so
njeni člani. Izjemoma lahko zveze društev
prijavijo tri projekte, če je eden izmed projektov namenjen bralni kulturi.
Društva in zveze na razpis ne morejo prijaviti projektov, na katere se nanaša
razpis Ministrstva za šolstvo in šport za
sofinanciranje državnih in mednarodnih
tekmovanj iz znanja za učence, dijake in
študente.
Društva in zveze na razpis prav tako ne
morejo prijaviti projektov:
– povezanih s strokovnim izpopolnjevanjem strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju,
– povezanih z izvedbo kongresov, simpozijev, seminarjev ali sejemskih dejavnosti,
– povezanih z izdajo knjig in periodike,
– ki se nanašajo na redno delo strokovnih delavcev v VIZ (npr. učna pomoč
učencem/dijakom).
Razpis ne velja za projekte ter društva
in zveze s področja športne dejavnosti.
b) Vloga na razpis mora vsebovati:
– izpolnjena prijavna obrazca A in B,
– fotokopijo akta o registraciji zveze društev oziroma društva; fotokopija ne sme biti
starejša od enega leta,
– fotokopijo temeljnega akta društva
oziroma zveze društev.
4. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
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Točke

1.1. Kakovost projekta
– Podpora projekta nacionalnemu kurikulu
– Vsebinska kakovost projekta
– Skladnost vsebine in ciljev projekta
1.2. Skupine udeležencev (predšolski otroci, učenci, dijaki, vajenci, študenti VŠ, strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, starši)
1.3. Vloga in število udeležencev
1.4. Izvedbena raven projekta
– Lokalna
– Regionalna
– Nacionalna
1.5. Trajanje projekta
– Kratkotrajni
– Dolgotrajni oziroma ponavljajoči se
1.6. Reference prijavitelja
Skupaj največ
Točkovnik za dodelitev sredstev
Vrednost točke se določi tako, da se vrednost razpisnih sredstev deli s seštevkom
vseh točk, dobljenih pri vrednotenju na javni
razpis prijavljenih projektov, ki izpolnjujejo
pogoje za sofinanciranje.
Ministrstvo bo sofinanciralo projekte, ki
bodo zbrali več kot 60% mogočih točk oziroma od 112 do 185 točk.
Postopek in merila za izbiro prejemnikov
sredstev so sestavni del razpisne dokumentacije in so dosegljivi na spletni strani, navedeni v 12. točki tega razpisa.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 25,000.000 SIT, od tega v letu 2006
predvidoma 9,000.000 SIT, v letu 2007 pa
16,000.000 SIT.
Višino sredstev za izbrani projekt določi
komisija ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev, števila izbranih projektov
in glede na merila, opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
Ministrstvo bo sofinanciralo posamezni
projekt največ do 50% njegove predvidene
vrednosti, vendar ne več kot 600.000 SIT.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 30. 6.
2007, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
Rok za predložitev vlog in način predložitve: ne glede na način dostave morajo vloge prispeti v zapečateni ovojnici v vložišče
Ministrstva za šolstvo in šport na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, najkasneje do srede, 26. 4.
2006, do 12. ure.
Opremljenost vloge:
Vlogo je treba poslati v zaprti ovojnici, na
kateri mora biti:
– vidna označba: » Ne odpiraj – Prijava
na razpis za sofinanciranje projektov društev
in zvez društev v šolskem letu 2006/2007«,

največ 40
največ 30
največ 30
Skupaj največ: 100
Največ: 20

Največ: 20

največ 5
največ 10
največ 15
Največ: 15
največ 10
največ 20
Največ: 20
Največ: 10
185
– naslov naročnika (Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana),
– naslov prijavitelja.
V vsaki pošiljki je lahko vloga le za en
projekt.
Nepravočasnih in nepravilno opremljenih
vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prijavitelju.
8. Datum odpiranja pravočasno prispelih
vlog za dodelitev sredstev
Postopek javnega razpisa in odpiranje
pravočasno prispelih vlog vodi strokovna
komisija.
Odpiranje vlog bo v četrtek, 4. 5. 2006.
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog
njihovo odpiranje ne bo javno.
9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v
60 dneh od dneva odpiranja vlog.
10. Preveritev utemeljenosti izbire: prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila
iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko
v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri vloži
pritožbo na Ministrstvo za šolstvo in šport.
V pritožbi mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih jo vlaga. Predmet pritožbe
ne morejo biti postavljena merila za izbiro
končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister v 15 dneh s
sklepom.
11. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo razpisa,
– postopek in merila za izbiro projektov,
– vzorec pogodbe,
– obrazec A (prijavni obrazec),
– obrazec B (izjave),
– obrazec C (vmesno poročilo),
– obrazec D (končno poročilo),
– obrazec E (zahtevek za izplačilo za
leto 2006),
– obrazec F (zahtevek za izplačilo za
leto 2007).
12. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo
razpisno dokumentacijo

Razpis in razpisna dokumentacija bosta
od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS na voljo na spletni strani Ministrstva za
šolstvo in šport (http://www.mss.gov.si).
Za vse dodatne informacije lahko zainteresirani zaprosijo po elektronski pošti na
naslov Alenka.Pavlovec@gov.si med 5. 4.
2006 in 20. 4. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 11010-5/2006/1
Ob-9092/06
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), Zakona o izvrševanju proračuna RS
za leto 2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/06) ter 25. člena Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči (Ur. l. RS, št. 75/94,
53/96 in 94/00) Ministrstvo za šolstvo in
šport objavlja
razpis
študijskih pomoči za subvencioniranje
šolnin za nadaljnje izobraževanje
učiteljev, vzgojiteljev in drugih
strokovnih delavcev zaposlenih v
javnih vrtcih in šolah v študijskem letu
2005/2006
1. Predmet razpisa: razpis se objavlja za
subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje učiteljev, vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev zaposlenih v javnih vrtcih in
šolah, ki so študijskem letu 2005/06 vpisani
v 2., 3. ali 4. letnik univerzitetnega oziroma
visokošolskega strokovnega programa izrednega študija.
2. Pogoji za kandidiranje: na razpis lahko kandidira strokovni delavec zaposlen v
vzgoji in izobraževanju, ki je v študijskem
letu 2005/06 vpisan v 2., 3. ali 4. letnik
univerzitetnega oziroma visokošolskega
strokovnega programa izrednega študija. Z
izrednim študijem si pridobiva izobrazbo, ki
je predpisana za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v javnem vrtcu oziroma
šoli, določeno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 98/05 – UPB4) ter pravilniki o smeri in stopnji strokovne izobrazbe strokovnih
delavcev. Izobraževanje delavca bo zavod,
kjer je zaposlen, omogočal v skladu s svojimi možnostmi, njegova šolnina za študijsko
leto 2005/06 pa ni financirana iz drugih javnih sredstev.
3. Ministrstvo za šolstvo in šport bo podelilo:
a) največ 30 subvencij šolnine za študijski program razredni pouk,
b) največ 15 subvencij šolnine za študijski program glasbene pedagogike oziroma
študijski program inštrumenti,
c) največ 15 subvencij šolnine za študijski program matematika in…,
d) največ 15 subvencij šolnine za študijski program angleški jezik s književnostjo
in…,
e) največ 20 subvencij šolnine za študijski program angleščine in književnosti,
po programu izrednega diferencialnega
študija,
f) preostale subvencije šolnin do porabe razpoložljivih razpisanih sredstev bodo
porazdeljene med kandidate na drugih študijskih smereh univerzitetnih oziroma visokošolskih strokovnih programih izrednega
študija, ki niso vključene v točke 4a, 4b, 4c,
4d in 4e.
4. Merila izbora
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V primeru, da bo kandidatov v okviru
razpisanih študijskih programov pod točko
4a, 4b, 4c, 4d ter 4e več kot je razpisanih
sredstev, bo Komisija za študijske pomoči,
ki bo vodila postopek izbire, pri podelitvi
upoštevala boljši poprejšnji študijski uspeh
kandidata. Ta bo izračunan kot povprečje do
30. 9. 2005 doseženih ocen:
– na študijski smeri, za katero želi kandidat pridobiti subvencijo pri kandidatih, ki
so bili na isti študijski smeri vpisani vsaj v
preteklem študijskem letu,
– na študijski smeri, na podlagi katere se
je kandidat po prekinitvi oziroma nadaljevanju študija prvič vpisal na študijsko smer za
katero želi pridobiti subvencijo.
V izračunu povprečne ocene se ne bodo
upoštevale prejete morebitne ocene, ki jih
je kandidat prejel do 30. 9. 2005, če so to
ocene za letnik za katerega kandidira na
razpis in so hkrati del tekočega študijskega leta.
5. Okvirna višina razpoložljivih sredstev,
ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega
razpisa, je 36,418.722 SIT. Predvidena subvencija šolnine za posameznega prejemnika
bo 350.000 SIT, pri čemer lahko ta predstavlja največ 80% šolnine za tekoči letnik
študija prejemnika za katerega se prijavlja
na razpis. Če znesek predvidene subvencije
presega 80% šolnine za tekoči letnik študija
prejemnika za katerega se prijavlja na razpis, predstavlja znesek subvencije prejemnika 80% te šolnine.
6. Vloga poslana na ta razpis mora vsebovati:
a) izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo na razpis za pridobitev subvencije šolnine v študijskem letu 2005/06, dosegljiv na
spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport
http://www.mss.sigov.si/index.php?id=454
ali osebno med delovnim časom pri Službi
za razvoj kadrov v šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana,
b) izjavo zavoda, ki se zavezuje, da bo
v skladu s 55a. členom Kolektivne pogodbe
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 52/94, 49/95,
34/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 64/01,
56/02) zaposlenemu omogočil izobraževanje v skladu s svojimi možnostmi,
c) uradno potrdilo fakultete ali overjeno
fotokopijo indeksa o vseh do sedaj opravljenih izpitih oziroma drugih obveznostih
na študijski smeri za katero želi kandidat
pridobiti subvencijo oziroma na študijski
smeri, na podlagi katere se je kandidat po
prekinitvi oziroma nadaljevanju študija prvič
vpisal na študijsko smer za katero želi pridobiti subvencijo,
č) uradno potrdilo o vpisu v študijsko leto
2005/2006,
d) dokazilo o višini šolnine za tekoči letnik
(fotokopija položnice ali potrdilo fakultete o
višini šolnine v študijskem letu 2005/06).
7. Pogodbene obveznosti, ki izhajajo iz
tega razpisa bodo izplačane iz sredstev proračuna za leto 2006, PP 7153 – izobraževanje učiteljev in konta 4119 – drugi transferi
posameznikom.
8. Rok za oddajo prijav je do vključno
18. 4. 2006. Prijave na predpisanem obrazcu z vsemi predpisanimi prilogami iz 6. točke morajo biti poslane priporočeno po pošti
na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana. Prijave morajo biti poslane v zaprti ovojnici, z označenim imenom,
priimkom in naslovom kandidata ter vidno

Št.

označbo »Ne odpiraj-Vloga na javni razpis za študijske pomoči 2005/06«. Prijava
se šteje za pravočasno, če je bila oddana
priporočeno po pošti na zadnji dan roka za
oddajo prijav, t.j. 18. 4. 2006.
9. Odpiranje vlog bo potekalo 21. 4.
2006 v prostorih ministrstva in ne bo javno.
Obravnavane bodo le pravočasno prispele
in ustrezno označene (glej 8. točko) ovojnice. O dodelitvi sredstev bo odločil minister
za šolstvo in šport, ki bo odločal tudi o morebitnih pritožbah. Kandidati bodo o dodelitvi sredstev pisno obveščeni v 30 dneh od
poteka roka za oddajo vlog.
10. Razpisno dokumentacijo, ki obsega razpis, obrazec za prijavo na razpis ter vzorec pogodbe, kandidati dobijo na spletnem naslovu ministrstva:
http://www.mss.sigov.si/index.php?id=454
ali osebno med delovnim časom v Službi
za razvoj kadrov v šolstvu Ministrstva za
šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana. Za
dodatne informacije lahko pokličete Ivanko
Debeljak, tel. 01/478-42-28.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-63/2006
Ob-9150/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljubljana,
Parmova 53, objavlja na podlagi prvega
odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1,
45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05
– ZVMS)
javni razpis
za dodelitev koncesije za opravljanje
dejavnosti javne veterinarske službe na
območju Republike Slovenije
I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS), Ljubljana, Parmova 53.
II. Predmet javnega razpisa je dodelitev
koncesij za opravljanje naslednjih dejavnosti
javne veterinarske službe:
– označevanje živali ter vodenje registra
živali v skladu s predpisi;
– izvajanje ukrepov za preprečevanje,
odkrivanje, zdravljenje in zatiranje bolezni
živali ter poškodb in kirurške posege na
živalih;
– osnovne laboratorijske diagnostike za
odkrivanje kužnih bolezni živali.
1. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene do 31. 12. 2008 in začne veljati
z dnem podpisa pogodbe med koncendentom in koncesionarjem.
2. Prijava: prijavi je potrebno priložiti:
– odločbo o verifikaciji veterinarske organizacije za ali veterinarsko ambulanto B, ali
veterinarsko ambulanto C, ali veterinarsko
bolnico ali veterinarsko kliniko;
– imena in priimke dr. vet. med. in veterinarskih pomočnikov, ki so zaposleni v veterinarski organizaciji ter dokazila o zaposlitvi;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev glede
izobrazbe za dr. vet. med. (diplomo ali potrdilo oziroma potrdilo o opravljenem magisteriju ali doktoratu in licenca), za veterinarskega pomočnika pa potrdilo o izobrazbi;
– zadnji izpis iz sodnega registra, ki ni
starejši od 15 dni, za veterinarske organizacije, ki so organizirane po Zakonu o
gospodarskih družbah oziroma overjeni priglasitveni list za veterinarske organizacije,
ki so organizirane kot samostojni podjetniki
oziroma samostojni veterinarji.
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3. Pogoji: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske organizacije, ki izpolnjujejo
pogoje po predpisu, ki ureja pogoje za veterinarske organizacije in imajo odločbo o
verifikaciji ali za veterinarsko ambulanto B,
ali veterinarsko ambulanto C, ali veterinarsko bolnico ali veterinarsko kliniko in ki še
nimajo dodeljene koncesije za opravljanje
dejavnosti javne veterinarske službe iz tega
javnega razpisa.
4. Rok javnega razpisa: rok prijav je odprt do preklica.
5. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese osebno vlogo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis-koncesija za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe«, na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska
56-58.
6. Odpiranje vlog: prvo odpiranje vlog
prispelih na naslov iz 5. točke tega razpisa, ki bodo prispela do 15. aprila 2006 bo
20. aprila 2006 ob 10. uri v prostorih VURS,
Ljubljana, Parmova 53.
Vsako nadaljnje odpiranje vlog bo vsak
prvi teden v mesecu v prostorih VURS, Ljubljana, Parmova 53. Obravnavale se bodo
vloge prispele na naslov iz 5. točke tega razpisa do vključno 15. dne v mesecu. Prijave
prejete po 15. dnevu v mesecu bodo obravnavane pri odpiranju vlog v naslednjem mesecu. Prijavitelji, razen za prvo odpiranje,
bodo pisno obveščeni najmanj tri dni pred
odpiranjem vlog prispelih na javni razpis.
Pri odpiranju vlog smejo biti prisotni prijavitelji oziroma predstavniki prijaviteljev, če
imajo pisno pooblastilo.
8. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji obveščeni v roku 30
dni po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na
VURS, na tel. 300-13-00, vsak dan od 9.
do 10. ure (kontaktna oseba: mag. Eva Lavrenčič).
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Ob-9166/06
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), 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)
objavlja Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov varovanja
in krepitve zdravja v letih 2006/07
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbira programov varovanja in krepitve
zdravja, ki jih bo v letih 2006/07 sofinanciralo Ministrstvo za zdravje. Ministrstvo bo
programe vlagateljev, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, ocenilo v skladu z merili in
razpoložljivimi sredstvi in odločilo o načinu
in višini sredstev, s katerimi bo izbrane programe sofinanciralo.
II. Predmet razpisa so:
A) Programi spodbujanja zdravega življenjskega sloga:
A1 – Programi zmanjševanja škodljive
rabe alkohola med mladimi,
A2 – Programi zmanjševanja rabe tobaka med mladimi,
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A3 – Programi varovanja in krepitve
zdravja z zdravo in uravnoteženo prehrano
in gibanjem za zdravje za otroke in mladostnike.
B) Razvojni in inovativni programi.
C) Redna dejavnost, ki jo izvajajo društva in ustanove na področju spodbujanja
zdravega življenjskega sloga.
D) Programi primarne in sekundarne preventive na področju tveganega spolnega vedenja za okužbo s HIV pri populaciji moških,
ki imajo spolne stike z moškimi.
III. Skupna okvirna višina sredstev razpisa
Skupna okvirna višina sredstev razpisa
je 166,500.000 SIT. Okvirna višina sredstev
po posameznem predmetu razpisa je:
A1 – 30,000.000 SIT,
A2 – 20,000.000 SIT,
A3 – 50,000.000 SIT,
B – 40,000.000 SIT,
C – 15,000.000 SIT,
D – 11,500.000 SIT.
IV. Letna zagotovitev in poraba sredstev:
sredstva morajo izbrani vlagatelji porabiti
do 15. novembra v tekočem letu razen v
primerih, ko ministrstvo soglaša s kasnejšo
porabo sredstev.
V. Splošni pogoji za vse vlagatelje, ki se
prijavljajo na razpis
Razpis je namenjen izključno neprofitnim
organizacijam. Na razpis se lahko prijavijo:
društva, ustanove, javni zavodi in zasebni
zavodi. Na predmet razpisa pod točko C:
Redna dejavnost se ne morejo prijaviti javni
zavodi.
Vsi vlagatelji morajo:
1. prijaviti program, ki je predmet razpisa,
kar je razvidno iz razpisne dokumentacije,
2. program izvajati v Republiki Sloveniji,
3. biti registrirani in predložiti potrdilo o
registraciji,
4. predložiti zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo o delu vlagatelja programa,
ki ga je potrdil ustrezen organ javnega zavoda, zasebnega zavoda, društva ali ustanove,
5. imeti izdelano finančno konstrukcijo
za program, ki ga prijavljajo, iz katerega
so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz
drugih virov.
VI. Splošna izhodišča za pripravo in izvedbo predloženih programov
Program, s katerim izvajalci kandidirajo
na javni razpis, mora:
– biti nacionalnega pomena,
– biti interdisciplinaren in medinstitucionalen,
– biti strokovno utemeljen,
– vključevati različne partnerje na različnih ravneh v okolju, kjer se program izvaja,
– spodbujati zdrav življenjski slog oziroma motivirati k spremembi zdravju škodljivega vedenja,
– vsebovati mora načrt evalvacije programa.
VII. Posebna izhodišča za pripravo in izvedbo, pogoji ter merila za izbor programov,
ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji po posameznem predmetu razpisa:
A) Programi spodbujanja zdravega življenjskega sloga
A1 – programi zmanjševanja škodljive
rabe alkohola med mladimi
Izhodišča za pripravo in izvedbo programa
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Z registrirano porabo več kot 10 litrov
čistega alkohola na prebivalca na leto, se
Slovenija uvršča med države z visoko porabo alkohola in med države, v katerih imajo
ljudje do alkohola zelo toleranten odnos.
V obdobju med letoma 1995 in 2003 se je
po rezultatih mednarodne raziskave ESPAD
odstotek pogostih pivcev med petnajstletniki (tistih, ki pijejo 40-krat in bolj pogosto na
leto), povečal s 14,1% na 25,2%. Odstotek
tistih, ki redno pijejo in se opijajo, pa je v
omenjenem obdobju zrasel 3,5% na 9%.
Rezultati raziskav kažejo tudi, da se pri otrocih, ki pričnejo piti alkohol pred 15. letom
starosti, štirikrat pogosteje razvije odvisnost
kot pri osebah, ki so pričele piti po 20. letu
starosti.
Namen razpisa je podpora izvajanja programov, ki ob upoštevanju socialnega konteksta in načina življenja ciljne populacije
spodbujajo mlade k preživljanju prostega
časa na način, ki ne vključuje uporabe alkohola.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:
1. društvo ali ustanova deluje na nacionalni ravni,
2. namen delovanja presega interese
članstva,
Merila za izbor:
1. Program spodbuja zmanjšano rabo alkohola in je prilagojen ciljni populaciji:
– program na nerestriktiven način spodbuja mlade k preživljanju prostega časa
brez alkohola,
– program upošteva socialni kontekst,
način življenja ciljne populacije in se izvaja
neposredno v njenem okolju.
2. Medijska pokritost programa:
– medijske vsebine informirajo, ozaveščajo in vzpodbujajo ciljno populacijo k zdravemu načinu življenja,
– uporabljena komunikacijska sredstva
zagotavljajo široko pokritost ciljne populacije
(tiskani mediji, radio, TV, internet),
– v programu sodelujejo skupine ali posamezniki, ki so medijsko prepoznavni in jih
mladi dojemajo kot vzornike.
3. Utemeljenost programa:
– program je osnovan na podlagi podatkov analiz stanja in znanstvenih raziskav na
področju alkoholne politike,
– program upošteva primere dobrih
praks.
4. Učinkovitost programa:
– metode dela v programu zagotavljajo
doseganje zastavljenih ciljev,
– aktivnosti v programu so dokazano
učinkovite.
5. Izvirnost in dolgoročna naravnanost
predloženega programa:
– program ponuja izvirnost v pristopih,
– program je dolgoročno naravnan – zagotavlja kontinuiteto in omogoča nadgradnjo.
6. Reference izvajalca:
– poročila o predhodno izvedenih programih,
– izkazana uspešnost predhodno izvedenih programov (evalvacije, izjave posameznikov in ustanov, priporočila...).
7. Vključenost ciljne populacije:
– uporabniki so vključeni v načrtovanje
programa,
– uporabniki so vključeni v izvedbo programa.
8. Multidisciplinarnost in partnerstvo v
programu:

– program ima ustrezno multidisciplinarno kadrovsko zasedbo,
– program zagotavlja povezovanje z organizacijami, ki se ukvarjajo z dejavnostjo
na področju zabave oziroma preživljanja
prostega časa, katerih ciljna populacija so
predvsem mladi in katerih nedvoumen interes je dobrobit mladih,
– med izvajalce programa so vključeni
tudi prostovoljci.
9. Vrednotenje programa:
– program ima opredeljen ustrezen način
spremljanja in vrednotenja,
– partnerji so vključeni v proces vrednotenja programa (ankete med uporabniki
itd.).
10. Usklajenost načrta financiranja z vrsto dela, ki ga bodo opravljali posamezni
izvajalci programa:
– program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov,
– višina stroškov storitev se giblje v okviru realno primerljivih postavk,
– stroški programa glede na število uporabnikov niso bistveno višji od stroškov v
istovrstnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge posebnosti programa.
Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj
navedenimi merili. Vsako posamezno merilo je ovrednoteno največ z 10 točkami, kar
pomeni, da je program lahko ovrednoten z
največ 100 točkami.
A2 – programi zmanjševanja rabe tobaka
med mladimi:
Izhodišča za pripravo in izvedbo programa
Podatki mednarodne raziskave ESPAD
so v Sloveniji pokazali zaskrbljujočo porast rednih kadilcev med 15 in 16 letniki.
Leta 1995 je v Sloveniji redno kadilo 16,4%
anketiranih, leta 1999 se je za redne kadilce izreklo 25,7% anketiranih, leta 2003
pa že kar 27%. Kljub škodljivim posledicam rabe tobaka tako za posameznika v
smislu zmanjšanega telesnega, fizičnega
in socialnega funkcioniranja kot tudi s tem
povezanim oslabljenim socio-ekonomskim
potencialom celotne družbe, mnogi mladi
dojemajo kajenje kot sprejemljivo, odraslo
in modno. Hkrati mladi kadilci lahko povzamejo navado in postanejo odvisni od kajenja
še pred polnoletnostjo in z daljšanjem obdobja od pričetka kajenja zmanjšujejo možnost
opustitve.
Namen razpisa je spodbuditi oblikovanje
programov, ki bodo na podlagi znanstvenih
analiz in raziskav o kajenju upoštevali družbeno-kulturni kontekst in sodelovanje ciljne
populacije.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:
1. nosilec dejavnosti in/ali programa je
že izvajal programe na področju preprečevanja kajenja in posledic, ki jih za zdravje
predstavlja uporaba tobačnih izdelkov,
2. dejavnost in/ali program se izvaja v
sodelovanju več nevladnih organizacij, ki
so povezane v koalicijo, zvezo ali podobno
obliko združevanja,
3. ista dejavnost se ne izvaja v okviru
obstoječe javne službe.
Merila za izbor:
1. Izhodišča za pripravo programa:
– program je osnovan na podlagi rezultatov analiz stanja in znanstvenih raziskav
na področju preprečevanja kajenja med
mladimi,
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– program pri izvajanju aktivnosti upošteva družbeni kontekst,
– usklajenost vsebine programa s trendi na področju tobačne politike v EU in v
svetu.
2. Celovitost predloženega programa:
– informiranje mladih o vseh vidikih kajenja in pasivnega kajenja kot javno zdravstvenega in družbeno ekonomskega problema,
– promocija nekajenja v okoljih, kjer se
mladi družijo in zadržujejo s poudarkom na
preprečevanju pasivnega kajenja,
– spodbujanje življenjskega sloga brez
tobaka,
– motiviranje za opuščanje kajenja.
3. Dejavnost zagotavlja boljše povezovanje med partnerji na vseh ravneh:
– omogoča vključevanje in sodelovanje
različnih partnerjev z regionalne in lokalne
ravni,
– zagotavlja promocijo različnih programov in pobud za spodbujanje nekajenja
(internetna stran, zloženke, oglaševanje v
medijih),
– zagotavlja izmenjavo znanj, izkušenj in
dobrih praks med partnerji (bilten, delavnice,
konference, internet).
4. Razširitev programa med ciljno populacijo:
– ciljna populacija programa je opredeljena,
– prostovoljci so vključeni med izvajalce
dejavnosti.
5. Ustreznost posredovanih sporočil:
– jasno izražen cilj: preprečevanje kajenja in pasivnega kajenja med mladimi,
– uporaba pozitivnega pristopa, ki spodbuja k nekajenju in zdravemu življenjskemu
slogu nasploh.
6. Celovitost sporočil:
– oblikovana sporočila celostno zajemajo predmet (program),
– sporočilo vsebuje elemente informiranja, prepričevanja, vzgoje in motiviranja.
7. Ustreznost komunikacijskih orodij:
– uporabljena komunikacijska orodja zagotavljajo široko pokritost ciljne populacije
(tiskani mediji, radio/TV, internet),
– spekter uporabljenih komunikacijskih
orodij predstavlja smiselno celoto,
– komunikacijska orodja omogočajo
ustrezno nadgrajevanje sporočilnosti (npr.
za doseganje ožjih ciljnih javnosti...).
8. Dodana vrednost in izvirnost programa:
– program se navezuje na obstoječe dosežke na tem področju in predstavlja dodano vrednost,
– ponuja izvirnost v pristopih.
9. Program vključuje elemente vrednotenja učinkov:
– program/dejavnost ima opredeljen
ustrezen način spremljanja in vrednotenja,
– učinek medijske podpore ima opredeljen ustrezen način spremljanja (javno mnenje, ankete...),
– partnerji so vključeni v proces ovrednotenja učinkov programa/dejavnosti (ankete
med partnerji itd.).
10. Usklajenost načrta financiranja z vrsto dela, ki ga bodo opravljali posamezni
izvajalci programa:
– program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov,
– višina stroškov storitev se giblje v okviru realno primerljivih postavk.
Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj
navedenimi merili. Vsako posamezno meri-
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lo je ovrednoteno največ z 10 točkami, kar
pomeni, da je program lahko ovrednoten z
največ 100 točkami.
A3 – programi varovanja in krepitve
zdravja z zdravo in uravnoteženo prehrano
in gibanjem za zdravje za otroke in mladostnike
Izhodišča za pripravo in izvedbo programa
Namen programa je spodbujanje otrok
in mladostnikov k zdravi in uravnoteženi
prehrani ter gibanju za zdravo in aktivno
življenje v vzgojno – izobraževalnih ustanovah in v prostem času. Področje zdrave
in uravnotežene prehrane je eden bistvenih
dejavnikov, ki jih je potrebno vzpodbujati že
v obdobju otroštva, saj izsledki raziskav kažejo, da so prehranjevalne navade vezane
na znanje in veščine, ki jih človek pridobi že
v zgodnjem otroštvu in jih ohranja do pozne
starosti.
Namen razpisa je izbira programov in
modelov za ozaveščanje učiteljev, staršev,
otrok in mladostnikov o načelih zdrave,
uravnotežene prehrane, uveljavljanje zdravih prehranjevalnih navad z vidika pravilne izbire živil in biološke sestave hrane,
ter zagotavljanje možnosti in pogojev za to.
Programi morajo spodbujati, ozaveščati in
izobraževati o izbiri ustreznih živil, ritmu prehranjevanja, negativnih vplivih nezdravega
prehranjevanja in neustreznih prehranskih
navadah na fiziološki razvoj organizma ter
o pomenu redne telesne aktivnosti. Cilj je
povečati delež otrok in mladostnikov, ki se
zdravo prehranjujejo in so obenem zmerno
telesno aktivni.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izva
jalci:
1. izkušnje in primeri dobrih praks na področju ozaveščanja in informiranja o zdravem prehranjevanju ter preprečevanju prekomerne prehranjenosti in debelosti,
2. medijska podprtost.
Merila za izbor:
1. Program naj bo osnovan na:
– podlagi rezultatov analiz stanja in
znanstvenih raziskav na področju zdravega
prehranjevanja,
– metodah dela, ki omogočajo učinkovito
doseganje ciljev,
– upoštevanju kulturnega konteksta,
načina življenja in regionalne raznolikosti
v prehranjevalnih navadah prebivalcev Slovenije.
2. Program mora vsebovati naslednja
orodja:
– preizkušene in učinkovite metode,
– izvedbo javnih razprav, okroglih miz,
srečanj, prireditev,
– priprava, tisk in distribucija informativnih in izobraževalnih gradiv (publikacije,
spletna stran) in oddaj (radio, TV,...).
3. Celovitost predloženega programa:
– promocija zdravju koristne hrane/živil,
– promocija zdravega načina prehranjevanja.
4. Dodana vrednost in izvirnost programa:
– program se navezuje na obstoječe dosežke na tem področju in predstavlja dodano vrednost,
– ponuja izvirnost v pristopih.
5. Reference izvajalca projekta:
– uspešno izkazani že izvedeni pro
grami,
– ustanove, ki podpirajo izvajanje programa.
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6. Razširitev programa med ciljno populacijo:
– uporabniki programa so opredeljeni,
– prostovoljci so vključeni med izvajalce
programa.
7. Multidisciplinarnost in multinstitucionalnost programa:
– program povezuje različne ustanove, ki
se ukvarjajo z zdravim prehranjevanjem,
– program povezuje strokovnjake različnih strok na področju zdravega prehranjevanja,
– program mora biti dolgoročno naravnan.
8. Mreženje in partnerstvo v programu:
– program omogoča vključevanje partnerjev z regionalnih in lokalnih ravni,
– program vključuje mreženje partnerjev
na področju Slovenije.
9. Ovrednotenje programa:
– program ima opredeljen ustrezen način
ovrednotenja (informacijske in izobraževalne vsebine, število javnih razprav, okroglih
miz, srečanj, prireditev itd.),
– partnerji so vključeni v proces ovrednotenja učinkov programa (ankete med
uporabniki itd.).
10. Usklajenost načrta financiranja z oziroma na vrsto dela, ki ga bodo opravljali
posamezni izvajalci programa:
– program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov,
– višina stroškov storitev se giblje v okviru realnih primerljivih postavk,
– stroški programa glede na število uporabnikov niso bistveno višji od stroškov v
istovrstnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge posebnosti programa.
Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj
navedenimi merili. Vsako posamezno merilo je ovrednoteno največ z 10 točkami, kar
pomeni, da je program lahko ovrednoten z
največ 100 točkami.
B – Razvojni in inovativni programi
Izhodišča za pripravo in izvedbo programa:
Cilj ministrstva za zdravje je vzpodbuditi
razvoj inovativnih projektov in programov, ki
obravnavajo posamezne pomembne javnozdravstvene probleme v luči širših socialnih,
ekonomskih, okoljskih in vedenjskih dejavnikov in so usmerjeni v zmanjševanje le-teh in
so oblikovani tako, da jih je mogoče implementirati v posamezna okolja, kot so šole,
zdravstveni sistem in lokalne skupnosti.
Projekti in programi naj upoštevajo delovanje različnih sistemov (npr. šolstva, zdravstva, lokalne skupnosti) ter odnose med
temi sistemi in na inovativen način predlagajo doseganje sinergij med njimi ter morebitne prilagoditve s ciljem boljšega medsebojnega sodelovanja pri izboljšanju znanj,
veščin in usposobljenost ciljnih skupin (npr.
učencev, učiteljev, staršev, zdravstvenih delavcev, prostovoljcev...).
Sestavni del projekta naj bo:
– posnetek stanja z identifikacijo prednosti in slabosti,
– akcijski načrt za implementacijo celovitega programa/projekta z nosilci in roki
vključno z izobraževanjem,
– izvedba pilotskega projekta kot poskus
izvedljivosti predlaganega projekta.
Prednostna področja pa so:
– zdrav življenjski slog s poudarkom
na zmanjševanju rabe tobaka in alkohola,
varna in zdrava spolnost, zdrava prehrana,
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zmanjševanje poškodb in zastrupitev, duševno zdravje.
Merila za izbor:
1. Pomen in relevantnost metod in kvaliteta predlaganih postopkov (izhodišča za
uporabo predlaganih metod):
– program temelji na oceni stanja na
podlagi podatkov študij in raziskav,
– strokovno in teoretično utemeljen,
– metode dela v programu zagotavljajo
doseganje ciljev.
2. Sodelovanje med partnerji v programu:
– program ima ustrezno multidisciplinarno in multiinstitucionalno kadrovsko
zasedbo.
3. Celovitost predloženega programa:
– razvoj metodologij in modelov,
– priprava novih orodij (vprašalniki, izobraževalna gradiva, AV sredstva...),
– implementiran pilotni inovativni pristop.
4. Implementacija rezultatov in opaznost
akcije (Kako razširiti in uporabiti rezultate
programa med porabnike oziroma ciljno publiko, laično in strokovno javnost?):
– uporabniki (ciljna skupina) programa
so opredeljeni,
– uporabniki so vključeni v načrtovanje in
izvedbo programa,
– prostovoljci so vključeni med izvajalce
programa.
5. Evalvacija programa (Kako se lahko
pričakovane rezultate ovrednoti?):
– program ima opredeljen ustrezen način
evalvacije,
– uporabniki so vključeni v evalvacijo
učinkov programa.
6. Dodana vrednost in izvirnost programa:
– program se navezuje na obstoječe dosežke na tem področju, ali predstavlja dodano vrednost,
– ponuja izvirnost v pristopih.
7. Vpliv na zmanjševanje razlik v
zdravju:
– program ima za cilj zmanjševanje regionalnih razlik, razlik med spoloma ali med
obrobnimi skupinami prebivalstva.
8. Usklajenost načrta financiranja z oziroma na vrsto dela, ki ga bodo opravljali
posamezni izvajalci programa:
– program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov,
– višina stroškov storitev se giblje v okviru realnih primerljivih postavk,
– stroški programa glede na število uporabnikov niso bistveno višji od stroškov v
istovrstnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge posebnosti programa.
9. Skladnost s prednostno temo, navedeno v izhodiščih za pripravo in izvedbo
programa.
10. Naravnanost aktivnosti na izbrano
ciljno skupino.
Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj
navedenimi merili. Vsako posamezno merilo je ovrednoteno največ z 10 točkami, kar
pomeni, da je program lahko ovrednoten z
največ 100 točkami.
C – Redna dejavnost, ki jo izvajajo društva in ustanove in na področju spodbujanja
zdravega življenjskega sloga
Namen sofinanciranja redne dejavnosti
društev in ustanov je krepitev usposobljenosti nevladnega sektorja za kakovostno izvajanje programov, ki so skladni z nacionalnimi
strateškimi usmeritvami.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Prijavijo se lahko društva, ustanove in
zasebni zavodi, ki kot svojo primarno dejavnost izvajajo različne programe na področju
spodbujanja zdravega življenjskega sloga.
Prijavitelji ne prijavijo posameznega programa temveč se sofinancira redna dejavnost
tistih društev in ustanov, ki izvajajo aktivnosti za spodbujanje zdravega življenjskega
sloga, kot so opredeljene v srednjeročnem
programu dela.
Izhodišča za pripravo in izvedbo pro
grama
Vedenjski vzorci in način življenja človeka lahko delujejo kot dejavniki tveganja,
ki ogrožajo zdravje, večajo obolevnost in
prezgodnjo umrljivost ali pa delujejo kot varovalni dejavniki, ki krepijo zdravje, večajo
kvaliteto življenja ali podaljšujejo življenje.
Namen redne dejavnosti naj bo tudi usmerjenost v informiranje, ozaveščanje in izobraževanje o zdravih izbirah, uporabi preventivnih storitev, učenje veščin za prevzemanje
zdravega življenjskega sloga, spodbujanje k
prevzemanju odgovornosti in skrbi za lastno
zdravje na podlagi določitve ciljne populacije
in oceni njenih potreb.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:
1. društvo ali ustanova deluje na nacionalni ravni,
2. namen delovanja presega interese
članstva,
3. oblikovan srednjeročni (3–5 let) vsebinski in finančni program dela izvajalca.
Merila za izbor:
1. Relevantnost obravnavanega javno
– zdravstvenega problema v okviru redne
dejavnosti.
2. Potrjenost predloženega srednjeročnega (3–5 let) vsebinskega in finančnega
programa dela izvajalca, s strani ustreznega
organa društva ali ustanove.
3. Celovitost predloženega srednjeročnega (3–5 let) vsebinskega programa dela
izvajalca:
– temelji na oceni stanja na podlagi podatkov študij in raziskav,
– strokovno in teoretično utemeljen.
4. Učinkovitost:
– metode dela zagotavljajo doseganje
zastavljenih ciljev,
– aktivnosti so dokazano učinkovite.
5. Ciljna populacija:
– uporabniki (ciljna skupina) so opredeljeni,
– uporabniki so vključeni v načrtovanje in
izvedbo dejavnosti,
– prostovoljci so vključeni med izvajalce
dejavnosti.
6. Prepoznavnost dejavnosti društva ali
ustanove med ciljno populacijo, laično in
strokovno javnostjo (ustrezna dokazila).
7. Povezovanje s sorodnimi društvi ali
ustanovami na mednarodni ravni (ustrezna
izjava ali dokazilo).
8. Opredelitev ustreznega načina evalvacije dejavnosti:
– program ima opredeljen ustrezen način
evalvacije,
– uporabniki so vključeni v evalvacijo
učinkov programa.
9. Vpliv na zmanjševanje razlik v zdravju:
– cilj dejavnosti je zmanjševanje regionalnih razlik, razlik med spoloma ali med
obrobnimi skupinami prebivalstva.
10. Usklajenost načrta financiranja z oziroma na vrsto dejavnosti:

– dejavnost ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov,
– višina stroškov storitev se giblje v okviru realnih primerljivih postavk,
– stroški dejavnosti glede na število uporabnikov niso bistveno višji od stroškov v
istovrstnih dejavnostih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge posebnosti.
Dejavnost bo ocenjena v skladu z zgoraj
navedenimi merili. Vsako posamezno merilo je ovrednoteno največ z 10 točkami, kar
pomeni, da je program lahko ovrednoten z
največ 100 točkami.
D – Programi primarne in sekundarne
preventive na področju tveganega spolnega
vedenja za okužbo s HIV pri populaciji moških, ki imajo spolne stike z moškimi
Izhodišča za pripravo in izvedbo programa
Cilj ministrstva za zdravje je vzpodbuditi
izvajanje aktivnosti ozaveščanja za varnejšo
spolnost ciljne populacije moških, ki imajo spolne stike z moškimi. Program naj se
osredotoča na individualne dejavnike spreminjanja tveganega spolnega vedenja za
okužbo s HIV in izpostavlja vedenjske in
socialne vidike širjenja HIV. Hkrati naj bo prilagojen specifičnim potrebam omenjene populacije. Obsega naj informiranje, motiviranje za spremembo vedenja in prevzemanje
preventivnega vedenja, vključno s promocijo
uporabe kondomov in lubrikantov ter promocijo prostovoljnega zaupnega testiranja
s svetovanjem.
Pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji:
1. so že izvajali programe in imajo izkušnje izvajanja aktivnosti promocije varnejše
spolnosti za moške, ki imajo spolne stike z
moškimi in pri preprečevanju in obvladovanju okužbe s HIV med to populacijo.
Merila za izbor:
1. Izhodišča za pripravo programa:
– program temelji na oceni stanja na
podlagi podatkov študij, raziskav in izkušenj
preteklih programov,
– metode dela v programu zagotavljajo
doseganje ciljev,
– program upošteva kulturni kontekst,
način življenja ciljne publike in se izvaja neposredno v njenem okolju.
2. Celovitost predloženega programa:
– informiranje in izvedba izobraževanj za
uporabnike,
– informiranje in izvedba izobraževanj za
prostovoljce,
– motiviranje za spremembo vedenja in
prevzemanje preventivnega vedenja,
– priprava in tisk informacijskih in izobraževalnih gradiv za distribucijo na mestih
zbiranja (klubi, lokali).
3. Celovitost predloženega programa
– promocija:
– promocija uporabe in razdeljevanje
kondomov in lubrikantov na mestih zbiranja,
– promocija prostovoljnega zaupnega testiranja s svetovanjem.
4. Ravni intervencije:
– skupinske oblike dela (delavnice, diskusijske skupine),
– izvedba vrstniških individualnih svetovanj,
– vrstniško anonimno svetovanje po telefonu,
– oblikovanje samopomočnih skupin HIV
seropozitivnih oseb.
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5. Raznolikost pristopov glede na ciljno
skupino (mlajša, starejša generacija):
– program segmentira heterogeno ciljno
populacijo v manjše homogene skupine in
izhaja iz njihovih specifičnih potreb,
– program obsega aktivnosti za vključevanje težje dostopne starejše ciljne skupine,
– prostovoljci in uporabniki so vključeni v
načrtovanje in izvedbo programa.
6. Razširitev programa:
– priprava posnetka stanja mest, kjer se
zbirajo MSM v Sloveniji,
– priprava posnetka stanja nevladnih organizacij, ki delajo z MSM.
7. Multidisciplinarnost in multinstitucionalnost programa:
– program ima ustrezno multidisciplinarno kadrovsko zasedbo,
– program ima ustrezno multinstitucionalno kadrovsko zasedbo.
8. Mreženje in partnerstvo v programu:
– sodelovanje pri spremljanju deleža s
HIV okuženih MSM z nevezanim anonimnim
testiranjem v okviru epidemiološkega spremljanja okužbe s HIV,
– sodelovanje pri spremljanju spreminjanja kazalnikov tveganih vedenj za okužbo
s HIV med MSM v okviru epidemiološkega
spremljanja okužbe s HIV,
– partnerstvo med organizacijami, ki delajo z moškimi, ki imajo spolne stike z moškimi, na področju Slovenije in z mednarodnimi
organizacijami.
9. Evalvacija programa:
– program ima opredeljen ustrezen način
evalvacije vključno s procesnimi kazalniki
(število delavnic, število vključenih v delavnice itd.),
– uporabniki so vključeni v evalvacijo
učinkov programa (ankete med uporabniki
itd.).
10. Usklajenost načrta financiranja z oziroma na vrsto dela, ki ga bodo opravljali
posamezni izvajalci programa:
– program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov,
– višina stroškov storitev se giblje v okviru realnih primerljivih postavk,
– stroški programa glede na število uporabnikov niso bistveno višji od stroškov v
istovrstnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge posebnosti programa.
Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj
navedenimi merili. Vsako posamezno merilo je ovrednoteno največ z 10 točkami, kar
pomeni, da je program lahko ovrednoten z
največ 100 točkami.
VIII. Pogoji za dodelitev sredstev
1. Izločeni bodo:
– programi profitnih organizacij,
– programi, ki niso predmet razpisa,
– programi, ki se ne izvajajo po vsej Sloveniji in torej niso nacionalnega pomena,
– programi in aktivnosti, ki so sestavni
del letnega programa izvajalca in so v celoti
financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih sredstev,
– strokovna srečanja, strokovni založniški projekti, programi/projekti, ki jih izvajalci
v celoti tržijo in investicijski projekti,
– vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu v zahtevani obliki,
– vlagatelji, ki so bili pogodbena stranka
ministrstva v preteklih letih in niso redno
in v celoti izpolnjevali svojih obveznosti do
ministrstva.

Št.

2. Vlagatelj se lahko z istim programom
prijavi le na en predmet razpisa (A, B, C
ali D).
3. Program, ki bo maksimalno ocenjen
lahko prejme sredstva v višini največ 70%
vrednosti prijavljenega programa.
Program, ki bo maksimalno ocenjen po
posameznem predmetu razpisa, lahko prejme sredstva predvidoma največ v višini do:
A1 – 16,000.000 SIT,
A2 – 10,000.000 SIT,
A3 – 15,000.000 SIT,
B – 15,000.000 SIT,
C – 4,000.000 SIT,
D – 6,000.000 SIT.
Ministrstvo bo na podlagi ocene programov glede na pogoje in merila za izbor
sofinanciralo najbolje ocenjene programe
po točkovnem vrstnem redu v okviru posameznega predmeta razpisa. V primeru, da
po ocenjevanju prispelih programov ostane določen del sredstev pri posameznem
predmetu razpisa nerazdeljen, se lahko
komisija odloči prerazporediti ta nerazdeljena sredstva na tiste predmete razpisa,
kjer bodo ocenjeni programi prejeli najvišje
število točk.
4. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stroške, specificirane pod točko 4.2.
(struktura cene programa) v obrazcu PZ
2006, ki je del razpisne dokumentacije.
IX. Obvezna oblika in vsebina vloge:
1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu PZ 2006/07 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja v letih 2006/07«.
Razpisna dokumentacija (obrazec PZ
2006/07, vzorec pogodbe s priloženo disketo) je vlagateljem na voljo v glavni pisarni Ministrstva za zdravje, Štefanova 5,
Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22, vsak
delavnik med 8. in 12. uro oziroma na spletnem naslovu http://www.gov.si/mz v rubriki
Javni razpisi.
2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu PZ 2006/07 z vsemi zahtevanimi podatki
in s prilogami,
b) podroben opis programa,
c) potrdilo o registraciji,
d) zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo, ki ga je potrdil ustrezni organ društva,
ustanove, javnega zavoda ali zasebnega
zavoda,
e) vzorec pogodbe, izpolnjen z vsemi
podatki vlagatelja, podpisan in opremljen
z žigom.
3. Obrazec PZ 2006/07 in izpolnjen vzorec pogodbe morata biti izpolnjena v Wordovem urejevalniku besedil ('97 ali novejši)
in priložena v papirni in elektronski obliki
(3.5« HD disketa DOS formata) k prijavi
na razpis.
Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja
bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu v zahtevani
obliki.
4. Za informacije v zvezi z razpisom so
prijaviteljem med 10. in 11. uro vsak dan na
voljo tel. 01/478-69-64 in elektronski naslov:
vesna.mitric@gov.si ter tel. 01/478-60-97 in
elektronski naslov: anita.vidovic@gov.si.
X. Predložitev vlog:
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo
za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
označeno z oznako »Ne odpiraj – javni razpis PZ 2006/07«.
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Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
vlagatelja.
Vsak posamezni program je potrebno
skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti
v posebni kuverti, označeni na način, ki je
predpisan v tej točki.
2. Rok za oddajo vlog je 21. 4. 2006.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela najkasneje do 12. ure
dne, 21. 4. 2006, v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Nepravočasno prispelih ali nepravilno
označenih vlog strokovna komisija ne bo
obravnavala in jih bo neodprte vrnila vlagateljem.
XI. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog
se bo pričelo 24. 4. 2006 in ne bo javno.
XII. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni najkasneje v 45 dneh od dneva, ko
bo končano odpiranje vlog.
Na podlagi predloga komisije o vlogah
odloči minister s sklepom. Vlagatelj lahko
na ministrstvo v roku 8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, o kateri bo
odločal minister.
Ministrstvo za zdravje
Ob-8967/06
Neposredni proračunski uporabnik: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana, tel. 01/308-31-78 faks
01/478-36-19.
Javni razpis za spodbujanje investicij v
malih, srednje velikih in velikih podjetjih na
območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje
ob Savi se izvaja na osnovi Proračuna Republike Slovenije za leto 2006 (Ur. l. RS, št.
116/05), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2006 in 2007
(Ur. l. RS, št. 116/05), Zakona o postopnem
zapiranju Rudnika Trbovlje – Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTHUPB2) (Ur. l. RS, št 26/05, uradno prečiščeno
besedilo), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 13/06), ter Programa ukrepov za
razvojno prestrukturiranje regije 2004-2006
(sprejeto na 98. dopisni seji Vlade RS dne
26. 3. 2004) in Letnega izvedbenega programa 2006 (sprejeto na 62. redni seji Vlade RS dne 23. 2. 2006) in sklepov Vlade
RS št. 304-04/2001-3 in 304-04/2001-4 z
dne 26. 3. 2004 ter 30301-1/2006-5 z dne
23. 2. 2006.
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa predstavljajo
investicije v malih, srednje velikih in velikih
podjetjih v osnovna sredstva pri postavitvi
novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti,
ki pomeni temeljito spremembo proizvoda
ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije,
diverzifikacije ali modernizacije) in investicije v razširitev turistično nastanitvenih kapacitet v društvih, planinskih kočah in ostalih
turističnih objektih. Investicija se mora izvajati na območju občin Hrastnik, Laško,
Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali
Zagorje ob Savi.
Investicije v osnovna sredstva v obliki
nakupa proizvodnega obrata, ki se je zaprl ali bi se zaprl, če ne bi bil prodan, so
tudi lahko predmet tega javnega razpisa,
razen če proizvodni obrat pripada podjetju
v težavah.
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Nepovratna sredstva so namenjena za:
Namen javnega razpisa je spodbujanje
začetnih investicij v malih, srednje velikih in
velikih podjetjih in investicij v turistično nastanitvene kapacitete v planinskih kočah in
ostalih turističnih objektih ter odpiranje novih
delovnih mest, povezanih z investicijami.
Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske
družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-UPB1, Ur. l. RS, št.
15/05) in društva, ki so registrirana po Zakonu o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95, 49/96,
89/99 in 80/04) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah, Ur. l. RS, št. 112/05);
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 50/02 in
93/02);
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije;
– imajo v času veljavnosti instrumenta
registriran sedež ali samostojno enoto na
območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje
ob Savi;
– niso za isti namen sofinancirane iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– so finančno in poslovno sposobni;
– so registrirana kot društvo z dejavnostjo na področju gostinstva in turizma.
Na razpis pod točko E se lahko prijavijo
vsi zgoraj našteti pravni subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti gostinstva
in turizma in že imajo oziroma nameravajo
investirati v nastanitvene kapacitete in so
hkrati vključeni v seznam kontrolnih točk
pohodniških, kolesarskih in konjeniških poti
na območjih občin Litija, Šmartno pri Litiji, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Radeče
(www.posavskohribovje.si) oziroma ležijo
ob pohodniških, kolesarskih ali konjeniških
poteh v občini Laško.
Gospodarska družba, samostojni podjetnik ali društvo mora investicijo realizirati in
odpreti nova delovna mesta na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno
pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi.
Na razpis lahko vlagatelji vlog kandidirajo tudi s posamezno (eno ali več) fazo
investicije (faza priprave ustreznih študij in
projektov, faza nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišča, faza
gradnje/nakupa objektov, faza nakupa strojev in opreme ter nematerialnih investicij
(patenti, licence,...)), vendar pa mora skupna višina celotne investicije izpolnjevati
prej opredeljene kriterije. Na razpis lahko
kandidirajo vlagatelji vlog tudi s posamezno
fazo, ki pomeni nadaljevanje investicije iz
prejšnjih let.
Pod razpisnim delom E ni možnih faznih
investicij. Investicije v turistične objekte morajo biti zaključene pred 10. 10. 2006 tako,
da bo pred oddajo zahtevka možen ogled na
lokaciji investicije. Kot zaključene se štejejo
samo tiste investicije, ki bodo po 10. 10.
2006 omogočale koriščenje izboljšanih prenočitvenih kapacitet.
Nova delovna mesta morajo podjetja odpreti v treh letih po zaključku investicije ob
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upoštevanju kriterija novih delovnih mest, ki
se ugotavlja na osnovi neto povečanje števila delovnih mest v primerjavi s povprečjem
zaposlenih od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005.
Investicijski projekti in novo odprta delovna mesta morajo ostati na območju občin
Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri
Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi vsaj pet
let.
Na razpis ne morejo kandidirati vlagatelji
vlog, katerim so na osnovi Javnega razpisa
za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče,
Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob
Savi v letih 2001, 2002, 2003, 2004 in/ali
2005 že bila odobrena nepovratna sredstva
za sofinanciranje investicijskega projekta,
razen v primeru, da so do dne oddaje vloge
na ta javni razpis že v celoti izpolnili obvezo
novih zaposlitev, ki izhaja iz uspešne kandidature na omenjene razpise v letih 2002,
2003, 2004 in 2005. Izpolnitev obveze glede
novih zaposlitev morajo upravičenci dokazati s predložitvijo Poročila o izvajanju projekta
za že dodeljena sredstva, iz katerih izhaja,
da so bile zaposlitve realizirane.
Podjetja, ki v preteklih letih, leta 2001,
2002, 2003, 2004 ali 2005, niso realizirala investicij, za katere so dobila odobrena
sredstva, ne morejo ponovno kandidirati na
tem razpisu.
Okvirna višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je
na razpolago za sofinanciranje projektov v
letu 2006, znaša 250,000.000 SIT. Sredstva
bremenijo proračunsko postavko 1140 ''Prestrukturiranje Zasavske regije po ZPZRTH''
proračuna RS za leto 2006.
Višina sredstev po posameznih delih razpisa znaša okvirno:
A. 70,000.000 SIT,
B. 45,000.000 SIT,
C. 45,000.000 SIT,
D. 60,000.000 SIT,
E. 30,000.000 SIT.
Sredstva se lahko v primeru neporabe
na posameznem delu razpisa ali v primeru
zaokroževanja, po sklepu komisije prerazporedijo na drugi del razpisa.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva
Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva iz točke 2.10, je proračunsko
leto 2006. Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo sofinancirala le upravičene stroške,
nastale od 1. 1. 2006 do najkasneje 10. 10.
2006.
Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge),
na naslov Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je:
– oddaja po pošti, 3. 5. 2006,
– oziroma oddaja v glavno pisarno (IV.
nadstropje), 3. 5. 2006 do 12. ure;
v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo,
v skladu s točko 2.7 navodil, na sprednji
strani
»Ne odpiraj – vloga – javni razpis – investicije v Zasavju-A« oziroma
»Ne odpiraj – vloga – javni razpis – investicije v Zasavju-B« oziroma
»Ne odpiraj – vloga – javni razpis – investicije v Zasavju-C« oziroma
»Ne odpiraj – vloga – javni razpis – investicije v Zasavju-D« oziroma
»Ne odpiraj – vloga – javni razpis – investicije v Zasavju-E«

in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani ovojnice. Zgornji tekst mora biti
izpisan v celoti, brez okrajšav, drugače se
bo vloga obravnavala kot nepopolna.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene
oziroma bodo oddane na navedeni naslov
kasneje od predpisanega datuma oziroma
ure, ne bodo upravičene do kandidiranja
na razpisu in bodo vrnjene pošiljatelju neodprte.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, finančni zahtevek za nepovratna
sredstva pa mora biti prikazan v slovenskih
tolarjih (SIT).
Datum odpiranja
Odpiranje prispelih vlog ni javno. Komisija bo vloge odpirala 8. maja 2006. Prispele
vloge bo pregledala in ocenila strokovna
komisija, ki jo za ta namen imenuje minister
za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Komisija bo vse pravočasne in pravilno
označene vloge odprla in ugotovila njihovo
popolnost.
Vloga je popolna, če vlagatelj vloge do
predpisanega roka za oddajo vlog v javnem
razpisu, predloži pravilno predložene dokumente po naslednjem vrstnem redu:
1. izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1),
2. prijavni obrazec (razpisni obrazec
št. 2),
3. podatki o vlagatelju vloge (razpisni
obrazec št. 3) in zahtevane priloge:
– za pravno osebo originalni izpisek iz
sodnega registra oziroma za samostojnega
podjetnika potrdilo o vpisu v Poslovni register RS (PRS), pridobljen na AJPES-u, oziroma za društvo izpisek iz registra društev,
pridobljen na upravni enoti. Izpisek ne sme
biti starejši od 30 dni;
– bilance stanja, izkazi poslovnega izida
podjetja, samostojnega podjetnika ali društva, ki kandidira na razpis, za zadnja tri
leta (2003, 2004 in 2005). Velika podjetja
oziroma podjetja, ki so zavezana k pripravi,
priložijo tudi izkaze finančnega izida ter izkaze gibanja kapitala;
– potrdilo o poravnanih zapadlih davkih
in prispevkih, ki ga izda krajevno pristojni
davčni urad, ki ni starejši od 30 dni;
– potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih, in
sicer za povprečje zaposlenih v letu 2005
(od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005);
– izjava podjetja, iz katere je razvidna
izobrazbena struktura zaposlenih do vključno VI. stopnje izobrazbe ter od VII. in višje stopnje izobrazbe, in sicer za povprečje
zaposlenih v letu 2005 (od 1. 1. 2005 do
31. 12. 2005);
– potrdilo, da podjetje ni v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji, ki ga izda okrožno
sodišče;
– potrdilo banke o solventnosti podjetja,
samostojnega podjetnika ali društva;
– za društva fotokopija zapisnika zadnje
seje skupščine društva;
4. dispozicija projekta (razpisni obrazec
št. 4) – podjetje izpolni tisti del obrazca, ki
se nanaša na ustrezno višino prijavljene investicije, to je pod točko A, B, C, D ali E – in
zahtevane priloge:
– zemljiškoknjižni izpisek, ki ni starejši od
30 dni, in overjena kopija pogodbe o najemu, če vlagatelj ni lastnik objekta in soglasje
lastnika-ov k predvideni investiciji;
– v primeru nakupa zemljišč oziroma
druge nepremičnine mora upravičenec pre-
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dložiti zemljiško knjižni izpisek, mapno kopijo, posestni list za nepremičnine oziroma
zemljišča, ki ga namerava kupiti in predpogodbo z bodočim prodajalcem;
– reference vodje projekta.
Pri razpisnem delu E – investicije v turizem – je potrebno priložiti:
– zemljiškoknjižni izpisek, ki ni starejši
od 30 dni, oziroma overjeno zakupno pogodbo oziroma overjeno najemno pogodbo. Če iz pogodbe ni razvidno, da lahko
investira zakupnik oziroma najemnik, je
potrebno priložiti izjavo lastnika, s katero
odobri investiranje najemnika oziroma zakupnika v objekt;

Št.

– izjavo oziroma pisma o nameri s strani
društev, samostojnih podjetnikov, podjetij ali
ostalih institucij, za namen skupne organizacije dogodkov;
– izjava o strateškem partnerju;
– izjava strateškega partnerja, če bo sofinanciral investicijo.
5. Izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5).
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v dogovorjenem roku na podlagi poziva
k dopolnitvi ustrezno dopolnjena.
Merila za ocenitev ponudb
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi meril. Za dodelitev sred-
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stev mora vloga doseči najmanj 51 točk.
Prednost pri izboru za dodelitev nepovratnih
sredstev imajo do porabe sredstev investicijski projekti, ki bodo dobili najvišjo oceno
na podlagi meril za ugotavljanje učinkov investicije.
V primeru, da imata dva ali več prijaviteljev enako število točk, se sredstva
dodelijo v enakem deležu vsem prijaviteljem z enakim številom točk. V primeru,
da kateri od njih odstopi, se njegov delež
porazdeli med ostale prejemnike z enakim
številom točk.
Investicijski projekti bodo po doseženih
točkah razdeljeni v tri skupine:

Investicijski projekti bodo po doseženih točkah razdeljeni v tri skupine:
Število
točk
0-50
51-69

≥ 70

Obrazložitev
Investicijski projekt ne dosega mejnega števila točk in ni upravičen do nepovratnih sredstev.
Investicijski projekt presega mejno število točk in je upravičen do nepovratnih sredstev le v primeru, da bodo namenska proračunska
sredstva še na razpolago po zaprtju javnega razpisa. Pri sofinanciranju stroškov investicijskega projekta se do porabe sredstev zagotovi sofinanciranje v višini 30% upravičenih stroškov za velika podjetja in 45% upravičenih stroškov za mala in srednje velika podjetja
oziroma 1.500.000 SIT za odprto delovno mesto do vključno VI. stopnje izobrazbe ter 3.000.000 SIT za odprto delovno mesto od VII.
in višje stopnje izobrazbe.
Investicijski projekt se ocenjuje kot ustrezen. Sofinanciranje stroškov investicijskega projekta je upravičeno, pri čemer se do porabe
sredstev zagotovi maksimalna stopnja sofinanciranja; to je 40% upravičenih stroškov za velika podjetja in 55% upravičenih stroškov
za mala in srednje velika podjetja oziroma 2.000.000 SIT za odprto delovno mesto do vključno VI. stopnje izobrazbe ter 3.500.000 SIT
za odprto delovno mesto od VII. in višje stopnje izobrazbe.

Merila so opredeljena za posamezne dele razpisa.
MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG – A

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Merilo
Reference investitorja
Število novih delovnih mest
Faznost in predvideni zaključek investicije
Vpliv investicije na okolje
Trajnostna naravnanost investicije
Predhodno dodeljena sredstva
Delež visoke tehnologije v investicijskem projektu
Razvojni učinki projekta v občinah z razvojnimi problemi
SKUPAJ

Število točk
22
24
10
12
10
10
7
5
100

Podrobneje opredeljena merila:
a. Reference investitorja (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 19 točkami.)
+ Investitor je mednarodno uveljavljeno podjetje, kar izkazuje z strukturo prodaje na tujih trgih, to je z najmanj 10% izvoza
v celotnem prihodku podjetja.
+ Investitor je uveljavljen na svojem domačem trgu, kjer je že uspešno izpeljal podobne investicijske projekte.
+ Predloženi veljavni osvojeni certifikati kakovosti ISO 9001/2000, OHSAS, HACCP in podobne certifikate (za vsak osvojen
certifikat 3 točke, vendar največ 9).
+ Predložena pogodba o vključenosti v panožni grozd

o
o
o
o

10 točk
8 točk
9 točk
3 točke

b. Število novo ustvarjenih delovnih mest (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 oziroma z največ 24 točkami glede na stopnjo izobrazbe in
glede na število zaposlenih.)

+
+
+

Število novo ustvarjenih delovnih mest nad minimumom 10 delovnih mest (2 točki za delovno mesto, maksimalno 10
točk)
Število novo ustvarjenih delovnih mest z minimalno VII. zahtevnostno stopnjo (2 točki za delovno mesto, maksimalno
10 točk)
Število novo ustvarjenih delovnih mest za pripravnike, štipendiste na osnovi ZPZRTH (2 točki za pripravnika, maksimalno 4 točke). V kolikor se pripravnike zaposli za določen čas, se le ti ne štejejo v število novo ustvarjenih delovnih
mest.

o

največ 10

o

največ 10

o

največ 4
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c. Faznost in predvideni zaključek investicije (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 oziroma z največ 10 točkami glede na čas zaključka
investicije in glede na dokončanje faze v letu 2006.)

+

Zaključena investicija

-

6 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (5 točk)

-

12 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (4 točke)

-

18 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (2 točki)

-

24 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (1 točka)
Faznost investicije (upošteva se dokončana faza do 10.10.2006)

+

-

Nakup strojev in opreme ter nematerialnih investicij (5 točk)

-

Gradnja / nakup objektov / adaptacija ali notranje prerejanje objektov oz. poslovnih prostorov (4 točke)

-

Nakup, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišča (2 točki)

-

Priprava investicijskih študij in projektov (1 točka)

o

Največ 5

o

Največ 5

d. Vpliv investicije na okolje (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 oziroma z največ 13 točkami glede na priloženo dokumentacijo.)
Vpliv investicije na emisije in imisije

+

Investicijski projekt ne presega mejnih vrednosti emisij in imisij, ki jih na podlagi Zakona o varstvu okolja klasificira
Vlada Republike Slovenije.

-

priloženo Poročilo o vplivih na okolje (2 točki)

-

priložena podpisana izjava investitorja (1 točka)

-

Priložen veljavni certifikat varovanja okolja 14001 (2 točki)

o

Največ 4

o

8 točk

o

3 točke

Vpliv investicije na odpadke

+
+
e.

+
+
+

Investicijski projekt ne bo imel za posledico posebnih odpadkov, ampak zgolj komunalne.
Investicijski projekt bo poleg komunalnih odpadkov imel za posledico posebne odpadke, vendar je iz investicijske
dokumentacije razvidno, da bo investitor poskrbel za ustrezno skladiščenje in odstranitev le-teh.

Trajnostna naravnanost investicije (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 10 točkami glede na priloženo dokumentacijo.)
Narava investicijskega projekta je taka, da je praktično onemogočen prenos strojev in opreme iz regije.
Opremo in stroje je sicer možno preseliti iz regije, vendar je to povezano z velikimi stroški in časovno zamudno.
Investicijski projekt se izvaja v eni izmed naslednjih obrtno industrijskih con v Zasavju: Ponoviška, Kisovec, Toplice,
Nasipi, Neža, Ob Bobnu, Podkraj, Jagnjenica I, Obrežje, Rečica

o
o

7 točk

o

3 točke

2 točke

f.
Predhodno dodeljena sredstva (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 10 točkami glede na rezultate navedenih razpisov v
preteklih letih.)
+ Vlagatelju na osnovi javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče,
Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi v letih 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 niso bila odobrena sredstva za sofinanciranje investicijskega projekta.

o

10 točk

+ Vlagatelju so bila na osnovi javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi v letih 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 enkrat odobrena sredstva
za sofinanciranje investicijskega projekta in so do dne oddaje vloge na ta javni razpis že v celoti izpolnili obvezo novih
zaposlitev.

o

5 točk

+ Vlagatelju so bila na osnovi javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi v letih 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 dvakrat odobrena sredstva
za sofinanciranje investicijskega projekta in so do dne oddaje vloge na ta javni razpis že v celoti izpolnili obvezo novih
zaposlitev.

o

2 točki

+ Vlagatelju so bila na osnovi javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi v letih 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 trikrat ali večkrat odobrena
sredstva za sofinanciranje investicijskega projekta in so do dne oddaje vloge na ta javni razpis že v celoti izpolnili obvezo
novih zaposlitev.

o

0 točk

g. Delež visoke tehnologije v investicijskem projektu (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 z največ 7 točkami glede na priloženo dokumentacijo.)
Investicijski projekt vključuje pretežno visoke tehnologije (high tech projekt) ali je srednje zahteven (middle tech projekt),
je inovativen oziroma je prejel nagrado za inovacije.

o

7 točk

Investicijski projekt je na področju t.i. nove ekonomije (telekomunikacije, mikroelektronika, informacijska tehnologija,
biotehnologija, novi materiali, ipd.)

o

4 točk
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Razvojni učinki projekta v občinah z razvojnimi problemi (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 5 točkami.)

Občina se navaja v seznamu C območij s posebnimi razvojnimi problemi skladno s 4. členom Navodila o prednostnih
območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l.RS št 44/01); občina Trbovlje
Občina se navaja v seznamu D območij s posebnimi razvojnimi problemi skladno s 4. členom Navodila o prednostnih
območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS št 44/01); občina Hrastnik

o

5 točk

o

3 točke

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG - B

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Merilo
Reference investitorja
Število novih delovnih mest
Faznost in predvideni zaključek investicije
Vpliv investicije na okolje
Trajnostna naravnanost investicije
Predhodno dodeljena sredstva
Delež visoke tehnologije v investicijskem projektu
Razvojni učinki projekta v občinah z razvojnimi problemi
SKUPAJ

Število točk
21
26
10
13
8
10
7
5
100

Podrobneje opredeljena merila:
a.

Reference investitorja (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 21 točkami.)

+ Investitor je mednarodno uveljavljeno podjetje, kar izkazuje z strukturo prodaje na tujih trgih, to je z najmanj 10% izvoza
v celotnem prihodku podjetja.
+ Investitor je uveljavljen na svojem domačem trgu, kjer je že uspešno izpeljal podobne investicijske projekte.
+ Predloženi veljavni osvojeni certifikati kakovosti ISO 9001/2000, OHSAS, HACCP in podobne certifikate (za vsak osvojen
certifikat 3 točke, vendar največ 9).
+ Predložena pogodba o vključenosti v panožni grozd

o
o
o
o

8 točk
6 točk
9 točk
4 točke

b. Število novo ustvarjenih delovnih mest (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 oziroma z največ 26 točkami glede na stopnjo izobrazbe
in glede na število zaposlenih)

+
+
+

Število novo ustvarjenih delovnih mest nad minimumom 3 delovnih mest (2 točki za delovno mesto, maksimalno 16
točk)
Število novo ustvarjenih delovnih mest z minimalno VII zahtevnostno stopnjo (2 točki za delovno mesto, maksimalno
6 točk)
Število novo ustvarjenih delovnih mest za pripravnike, štipendiste na osnovi ZPZRTH (2 točki za pripravnika, maksimalno 4 točke). V kolikor se pripravnike zaposli za določen čas, se le ti ne štejejo v število novo ustvarjenih delovnih
mest.

o

Največ 16

o

Največ 6

o

Največ 4

c. Faznost in predvideni zaključek investicije (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 oziroma z največ 10 točkami glede na čas zaključka
investicije in glede na dokončanje faze v letu 2006.)

+
-

+

-

Zaključena investicija
6 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (5 točk)
12 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (4 točke)
18 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (2 točki)
24 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (1 točka)
Faznost investicije (upošteva se dokončana faza do 10.10.2006)
Nakup strojev in opreme ter nematerialnih investicij (5 točk)
Gradnja / nakup objektov / adaptacija ali notranje prerejanje objektov oz. poslovnih prostorov (4 točke)
Nakup, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišča (2 točki)
Priprava investicijskih študij in projektov (1 točka)

o

Največ 5

o

Največ 5

d. Vpliv investicije na okolje (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 oziroma z največ 13 točkami glede na priloženo dokumentacijo.)
Vpliv investicije na emisije in imisije

+

Investicijski projekt ne presega mejnih vrednosti emisij in imisij, ki jih na podlagi Zakona o varstvu okolja klasificira
Vlada Republike Slovenije.

-

priloženo Poročilo o vplivih na okolje (2 točki)

-

priložena podpisana izjava investitorja (1 točka)

-

Priložen veljavni certifikat varovanja okolja 14001 (3 točke)

o

Največ 5
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Vpliv investicije na odpadke

+
+
e.

Investicijski projekt ne bo imel za posledico posebnih odpadkov, ampak zgolj komunalne.
Investicijski projekt bo poleg komunalnih odpadkov imel za posledico posebne odpadke, vendar je iz investicijske
dokumentacije razvidno, da bo investitor poskrbel za ustrezno skladiščenje in odstranitev le-teh.

o

8 točk

o

3 točke

Trajnostna naravnanost investicije (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 8 točkami glede na priloženo dokumentacijo)

+
+
+

Narava investicijskega projekta je taka, da je praktično onemogočen prenos strojev in opreme iz regije.
Opremo in stroje je sicer možno preseliti iz regije, vendar je to povezano z velikimi stroški in časovno zamudno.
Investicijski projekt se izvaja v eni izmed naslednjih obrtno industrijskih con v Zasavju: Ponoviška, Kisovec, Toplice,
Nasipi, Neža, Ob Bobnu, Podkraj, Jagnjenica I, Obrežje, Rečica

o
o

6 točk

o

2 točk1

2 točki

f.
Predhodno dodeljena sredstva (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 10 točkami glede na rezultate navedenih razpisov v
preteklih letih.)
+ Vlagatelju na osnovi javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče,
Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi v letih 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 niso bila odobrena sredstva za sofinanciranje investicijskega projekta.
+ Vlagatelju so bila na osnovi javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi v letih 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 enkrat odobrena sredstva
za sofinanciranje investicijskega projekta in so do dne oddaje vloge na ta javni razpis že v celoti izpolnili obvezo novih
zaposlitev.
+ Vlagatelju so bila na osnovi javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi v letih 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 dvakrat odobrena sredstva
za sofinanciranje investicijskega projekta in so do dne oddaje vloge na ta javni razpis že v celoti izpolnili obvezo novih
zaposlitev.
+ Vlagatelju so bila na osnovi javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi v letih 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 trikrat ali večkrat odobrena
sredstva za sofinanciranje investicijskega projekta in so do dne oddaje vloge na ta javni razpis že v celoti izpolnili obvezo
novih zaposlitev.

o

10 točk

o

5 točk

o

2 točki

o

0 točk

g. Delež visoke tehnologije v investicijskem projektu (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 7 točkami glede na priloženo dokumentacijo.)
Investicijski projekt vključuje pretežno visoke tehnologije (high tech projekt) ali je srednje zahteven (middle tech projekt), je
inovativen oziroma je že prejel nagrado za inovacije.
Investicijski projekt je na področju t.i. nove ekonomije (telekomunikacije, mikroelektronika, informacijska tehnologija, biotehnologija, novi materiali, ipd.)
h.

o

7 točk

o

4 točke

Razvojni učinki projekta v občinah z razvojnimi problemi (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 5 točkami.)

Občina se navaja v seznamu C območij s posebnimi razvojnimi problemi skladno s 4. členom Navodila o prednostnih
območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS št 44/01); občina Trbovlje
Občina se navaja v seznamu D območij s posebnimi razvojnimi problemi skladno s 4. členom Navodila o prednostnih
območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. št RS 44/01); občina Hrastnik

o

5 točk

o

3 točke

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG - C
Merilo

Število točk

a.

Reference investitorja

17

b.

Število novih delovnih mest

22

c.

Faznost in predvideni zaključek investicije

16

d.

Vpliv investicije na okolje

12

e.

Trajnostna naravnanost investicije

12

f.

Predhodno dodeljena sredstva

12

g.

Delež visoke tehnologije v investicijskem projektu

6

h.

Razvojni učin ki projekta v občinah z razvojnimi problemi

3

SKUPAJ

100
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Podrobneje opredeljena merila:
a.

Reference investitorja (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 17 točkami.)

+ Investitor je mednarodno uveljavljeno podjetje, kar izkazuje z strukturo prodaje na tujih trgih, to je z najmanj 10% izvoza
v celotnem prihodku podjetja.
+ Predložena pogodba o vključenosti v panožni grozd
+ Investitor je uveljavljen na svojem domačem trgu, kjer je že uspešno izpeljal podobne investicijske projekte.

o
o
o

13 točk
4 točke
8 točk

b. Število novo ustvarjenih delovnih mest (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 oziroma z največ 22 točkami glede na stopnjo izobrazbe
in glede na število zaposlenih)

+
+
+

Število novo ustvarjenih delovnih mest nad minimumom 2 delovnih mest (4 točke za delovno mesto, maksimalno 12
točk)
Število novo ustvarjenih delovnih mest z minimalno VII zahtevnostno stopnjo (3 točke za delovno mesto, maksimalno
6 točk)
Število novo ustvarjenih delovnih mest za pripravnike, štipendiste na osnovi ZPZRTH (2 točki za pripravnika, maksimalno 4 točke). V kolikor se pripravnike zaposli za določen čas, se le ti ne štejejo v število novo ustvarjenih delovnih
mest.

o

Največ 12

o

Največ 6

o

Največ 4

c. Faznost in predvideni zaključek investicije (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 oziroma z največ 16 točkami glede na čas zaključka
investicije in glede na dokončanje faze v letu 2006.)

+

Zaključena investicija

-

6 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (8 točk)

-

12 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (6 točk)

-

18 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (4 točke)

-

24 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (2 točki)
Faznost investicije (upošteva se dokončana faza do 10.10.2006)

+

-

Nakup strojev in opreme ter nematerialnih investicij (8 točk)

-

Gradnja / nakup objektov / adaptacija ali notranje prerejanje objektov oz. poslovnih prostorov (6 točk)

-

Nakup, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišča (4 točke)

-

Priprava investicijskih študij in projektov (2 točki)

o

Največ 8

o

Največ 8

d. Vpliv investicije na okolje (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 oziroma z največ 12 točkami glede na priloženo dokumentacijo.)
Vpliv investicije na emisije in imisije

+

Investicijski projekt ne presega mejnih vrednosti emisij in imisij, ki jih na podlagi Zakona o varstvu okolja klasificira
Vlada Republike Slovenije.

-

priloženo Poročilo o vplivih na okolje (5 točk)

-

priložena podpisana izjava investitorja (3 točke)

o

Največ 5

o

7 točk

o

3 točke

Vpliv investicije na odpadke

+
+
e.

+
+
+

Investicijski projekt ne bo imel za posledico posebnih odpadkov, ampak zgolj komunalne.
Investicijski projekt bo poleg komunalnih odpadkov imel za posledico posebne odpadke, vendar je iz investicijske
dokumentacije razvidno, da bo investitor poskrbel za ustrezno skladiščenje in odstranitev le-teh.

Trajnostna naravnanost investicije (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 2 ali z največ 12 točkami glede na priloženo dokumentacijo )
Narava investicijskega projekta je taka, da je praktično onemogočen prenos strojev in opreme iz regije.
Opremo in stroje je sicer možno preseliti iz regije, vendar je to povezano z velikimi stroški in časovno zamudno.
Investicijski projekt se izvaja v eni izmed naslednjih obrtno industrijskih con v Zasavju: Ponoviška, Kisovec, Toplice,
Nasipi, Neža, Ob Bobnu, Podkraj, Jagnjenica I, Obrežje, Rečica

o
o

10 točk

o

2 točki

5 točk

f.
Predhodno dodeljena sredstva (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 12 točkami glede na rezultate navedenih razpisov v
preteklih letih. )
+ Vlagatelju na osnovi javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče,
Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi v letih 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 niso bila odobrena sredstva za sofinanciranje investicijskega projekta.
+ Vlagatelju so bila na osnovi javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi v letih 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 enkrat odobrena sredstva
za sofinanciranje investicijskega projekta in so do dne oddaje vloge na ta javni razpis že v celoti izpolnili obvezo novih
zaposlitev.

o

12 točk

o

6 točk
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+ Vlagatelju so bila na osnovi javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi v letih 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 dvakrat odobrena sredstva
za sofinanciranje investicijskega projekta in so do dne oddaje vloge na ta javni razpis že v celoti izpolnili obvezo novih
zaposlitev.
+ Vlagatelju so bila na osnovi javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi v letih 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 trikrat ali večkrat odobrena
sredstva za sofinanciranje investicijskega projekta in so do dne oddaje vloge na ta javni razpis že v celoti izpolnili obvezo
novih zaposlitev.

o

3 točke

o

0 točk

g. Delež visoke tehnologije v investicijskem projektu (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 6 točkami glede na priloženo dokumentacijo.)
Investicijski projekt vključuje pretežno visoke tehnologije (high tech projekt) ali je srednje zahteven (middle tech projekt), je
inovativen oziroma je že prejel nagrado za inovacije.
Investicijski projekt je na področju t.i. nove ekonomije (telekomunikacije, mikroelektronika, informacijska tehnologija, biotehnologija, novi materiali, ipd.)
h.

o

6 točk

o

4 točke

Razvojni učinki projekta v občinah z razvojnimi problemi (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 3 točkami.)

Občina se navaja v seznamu C območij s posebnimi razvojnimi problemi skladno s 4. členom Navodila o prednostnih
območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l.RS št 44/01); občina Trbovlje
Občina se navaja v seznamu D območij s posebnimi razvojnimi problemi skladno s 4. členom Navodila o prednostnih
območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. št RS 44/01); občina Hrastnik

o

3 točke

o

2 točki

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG - D

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Merilo
Reference investitorja
Število novih delovnih mest
Faznost in predvideni zaključek investicije
Vpliv investicije na okolje
Trajnostna naravnanost investicije
Predhodno dodeljena sredstva
Razvojni učinki projekta v občinah z razvojnimi problemi
SKUPAJ

Število točk
17
17
28
10
8
17
3
100

Podrobneje opredeljena merila:
a.

Reference investitorja (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali s 17 točkami. )

+ Investitor je uveljavljen na svojem domačem trgu, kjer je že uspešno izpeljal podobne investicijske projekte.
+ Predložena pogodba o vključenosti v panožni grozd

o
o

12 točk
5 točke

b. Število novo ustvarjenih delovnih mest (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 oziroma z največ 17 točkami glede na stopnjo izobrazbe
in glede na število zaposlenih)

+
+
+

Število novo ustvarjenih delovnih mest nad minimumom 1 delovno mesto (5 točk za delovno mesto, maksimalno 10
točk)
Število novo ustvarjenih delovnih mest z minimalno VII zahtevnostno stopnjo (3 točke za delovno mesto, maksimalno
3 točke)
Število novo ustvarjenih delovnih mest za pripravnike, štipendiste na osnovi ZPZRTH (2 točki za pripravnika, maksimalno 4 točke). V kolikor se pripravnike zaposli za določen čas, se le ti ne štejejo v število novo ustvarjenih delovnih
mest.

o

Največ 10

o

Največ 3

o

Največ 4

c. Faznost in predvideni zaključek investicije (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 oziroma z največ 28 točkami glede na čas zaključka
investicije in glede na dokončanje faze v letu 2006.)

+

Zaključena investicija

-

6 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (15 točk)

-

12 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (12 točk)

-

18 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (8 točk)

-

24 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (4 točke)

o

Največ 15
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Faznost investicije (upošteva se dokončana faza do 10.10.2006)

-

Nakup strojev in opreme ter nematerialnih investicij (13 točk)

-

Gradnja / nakup objektov / adaptacija ali notranje prerejanje objektov oz. poslovnih prostorov (10 točk)

-

Nakup, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišča (6 točke)

-

Priprava investicijskih študij in projektov (2 točki)

o

Največ 13

d. Vpliv investicije na okolje (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 z največ 10 točkami glede na priloženo dokumentacijo.)
Vpliv investicije na emisije in imisije

+

Investicijski projekt ne presega mejnih vrednosti emisij in imisij, ki jih na podlagi Zakona o varstvu okolja klasificira
Vlada Republike Slovenije.

-

priloženo Poročilo o vplivih na okolje (5 točk)

-

priložena podpisana izjava investitorja (3 točke)

o

Največ 5

o

5 točk

o

3 točke

Vpliv investicije na odpadke

+
+
e.

+
+
+

Investicijski projekt ne bo imel za posledico posebnih odpadkov, ampak zgolj komunalne.
Investicijski projekt bo poleg komunalnih odpadkov imel za posledico posebne odpadke, vendar je iz investicijske
dokumentacije razvidno, da bo investitor poskrbel za ustrezno skladiščenje in odstranitev le-teh.

Trajnostna naravnanost investicije (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 2 ali z največ 8 točkami glede na priloženo dokumentacijo)
Narava investicijskega projekta je taka, da je praktično onemogočen prenos strojev in opreme iz regije.
Opremo in stroje je sicer možno preseliti iz regije, vendar je to povezano z velikimi stroški in časovno zamudno.
Investicijski projekt se izvaja v eni izmed naslednjih obrtno industrijskih con v Zasavju: Ponoviška, Kisovec, Toplice,
Nasipi, Neža, Ob Bobnu, Podkraj, Jagnjenica I, Obrežje, Rečica

o
o

6 točk

o

2 točki

3 točke

f.
Predhodno dodeljena sredstva (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 z največ 17 točkami glede na rezultate navedenih razpisov v
preteklih letih. )
+ Vlagatelju na osnovi javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče,
Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi v letih 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 niso bila odobrena sredstva za sofinanciranje investicijskega projekta.
+ Vlagatelju so bila na osnovi javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi v letih 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 enkrat odobrena sredstva
za sofinanciranje investicijskega projekta in so do dne oddaje vloge na ta javni razpis že v celoti izpolnili obvezo novih
zaposlitev.
+ Vlagatelju so bila na osnovi javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi v letih 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 dvakrat odobrena sredstva
za sofinanciranje investicijskega projekta in so do dne oddaje vloge na ta javni razpis že v celoti izpolnili obvezo novih
zaposlitev.
+ Vlagatelju so bila na osnovi javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi v letih 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 trikrat ali večkrat odobrena
sredstva za sofinanciranje investicijskega projekta in so do dne oddaje vloge na ta javni razpis že v celoti izpolnili obvezo
novih zaposlitev.
g.

o

17 točk

o

10 točk

o

3 točke

o

0 točk

Razvojni učinki projekta v občinah z razvojnimi problemi (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 3 točkami.)

Občina se navaja v seznamu C območij s posebnimi razvojnimi problemi skladno s 4. členom Navodila o prednostnih
območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS št 44/01); občina Trbovlje
Občina se navaja v seznamu D območij s posebnimi razvojnimi problemi skladno s 4. členom Navodila o prednostnih
območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS št 44/01); občina Hrastnik

o

3 točke

o

2 točki

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG - E
Merilo

Število točk

1.

Reference investitorja

20

2.

Število novo ustvarjenih delovnih mest

5

3.

Namen investicije

25

4.

Skladnost investicije z RRP

30

5.

Plan aktivnosti, terminski plan in viri financiranja

20

SKUPAJ

100
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Podrobneje opredeljena merila:
1. Reference investitorja (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 20 točkami. )
+ Investitor je lastnik oziroma ima v dolgoročnem zakupu najmanj 5 let turistične objekte, na katerem se izvaja
investicija in ima strateškega partnerja s katerim razvija skupno ponudbo oziroma ima zagotovljeno sofinanciranje 20 točk
investicije
+ Investitor je lastnik oziroma ima v dolgoročnem zakupu najmanj 5 let turistične objekte, na katerem se izvaja 10 točk
investicija
2. Število novo ustvarjenih delovnih mest (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 oziroma z največ 5 točkami)
+ Število novo ustvarjenih delovnih mest nad 1 delovnim mestom

5 točk

3. Namen investicije (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali s 25 točkami)
+ Investicija je namenjena v izboljšavo ponudbe prenočitvenih kapacitet; prenočitvena enota mora vključevati
sobo, kopalnico in sanitarije
+ Investicija vključuje tudi vzpostavitev ustreznih informacijsko – komunikacijskih povezav

15 točk
10 točk

4. Skladnost investicije z RRP (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 30 točkami)
Investitor je opredelil kako se njegova investicija sklada z RRP-jem, in sicer točko 5.2.3.3 Razvoj turistične
infrastrukture
+ Investicija je v skladu z RRP

Največ 10 točk

+ Investicija ni v skladu z RRP

0 točk

•

a. Vpliv projekta na podaljšanje sezone – z investicijo se sezona podaljša za dodatne obratovalne dni

10 točk
Največ 20 točk

+ podaljšanje do 20 dni

5 točk

+ podaljšanje do 50 dni

10 točk

+ podaljšanje do 100 dni

15 točk

+ podaljšanje nad 100 dni oziroma je zagotovljen obratovalni čas skozi vse leto

20 točk

5. Plan aktivnosti, terminski plan in viri financiranja (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 20 točkami)
•

Plan aktivnosti

Največ 10 točk

+ Plan aktivnosti in izjava o nameri je predložena

10 točk

+ Plan aktivnosti in izjava o nameri ni predložena

0 točk

•

Terminski plan

Največ 5 točk

+ Terminski plan je jasen

5 točk

+ Terminski plan ne ustreza

0 točk

•
Viri financiranja
Največ 5 točk
+ predložen jasen predračun vključno s ponudbami, predračuni ali predpogodbami za izvedbo oziroma vgradnjo
materialov povprečne kvalitete del
5 točk
+ stroški v predračunu niso jasni, transparentni oz. njihova višina odstopa od povprečne kvalitete vgrajenih materialov ; ni predloženih predračunov
0 točk

Izzid javnega razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije
bodo vlagatelji vlog v roku 60 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi
sredstev oziroma zavrnitvi.
Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji v razpisnem roku prevzamejo brez plačila na Regionalnem centru
za razvoj d.o.o., Podvine 36, Zagorje ob Savi,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi

po elektronski pošti, če podjetje na e-mail:
info@rcr-zasavje.si posreduje prošnjo za
dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovu www.svlsrp.gov.si ali www.rcr-zasavje.si.
Projekt mora biti predstavljen v obliki,
kot jo zahteva razpisna dokumentacija, pregledno in zelo konkretno. Če vlagatelj vloge
meni, da je potrebno določene dele dodatno
predstaviti, lahko to stori v prilogi.
Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak delovni dan med
9. in 12. uro, kontaktni osebi: mag. Tomaž
Kukovica na Službi Vlade Republike Slo-

venije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel. 01/478-37-77, e-mail: tomaz.kukovica@gov.si), Petra Kovač Smrkolj
na Regionalnem centru za razvoj d.o.o. (tel.
03/56-60-504, e-mail: petra.ksmrkolj@rcr-zasavje.si) in Rosanda Žagar na Regionalnem
centru za razvoj d.o.o. (tel. 03/56-60-519, email: rosanda.zagar@rcr-zasavje.si).
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je brezplačna.
Služba vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalni razvoj
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Neposredni proračunski uporabnik: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana, tel. 01/308-31-78, faks
01/478-36-19.
Javni razpis za spodbujanje investicij v
razvoj človeških virov v podjetjih na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče,
Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi
v letu 2006 se izvaja na osnovi Proračuna
Republike Slovenije za leto 2006 (Ur. l. RS,
št. 116/05), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2006 in 2007
(Ur. l. RS, št. 116/05), Zakona o postopnem
zapiranju Rudnika Trbovlje – Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTHUPB2) (Ur. l. RS, št 26/05, uradno prečiščeno
besedilo), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 13/06), ter Programa ukrepov za
razvojno prestrukturiranje regije 2004-2006
(sprejeto na 98. dopisni seji Vlade RS dne
26. 3. 2004) in Letnega izvedbenega programa 2006 (sprejeto na 62. redni seji Vlade RS dne 23. 2. 2006) in sklepov Vlade
RS št. 304-04/2001-3 in 304-04/2001-4 z
dne 26. 3. 2004 ter 30301-1/2006/5 z dne
23. 2. 2006.
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v razvoj človeških virov v
podjetjih na območju občin Hrastnik, Laško,
Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali
Zagorje ob Savi v letu 2006.
Namen sofinanciranja investicij v razvoj
človeških virov je dvigovanje stopnje znanj
zaposlenih in s tem večanje konkurenčnosti
podjetij v Zasavju.
Nepovratna sredstva so namenjena za:
A. Sofinanciranje izdelave kadrovskih
strategij in implementacijo projektov s področja razvoja človeških virov (v nadaljevanju 'namen A').
Poleg sofinanciranja izdelave kadrovskih
strategij se bodo sofinancirali naslednji moduli implementacije projektov s področja razvoja človeških virov:
– razvoj kadrov,
– sistem motiviranja in nagrajevanja ter
plačni sistem,
– kadrovsko informacijski sistem,
– interno komuniciranje,
– uvajanje pogojev za inovativno poslovanje,
– vzpostavitev pogojev za pridobitev
standarda vlagatelji v ljudi
– razvoj modela in vzpostavitev modela
kompetenc.
B. Sofinanciranje izobraževanja in uspo
sabljanja kadrov v podjetjih (v nadaljevanju
'namen B'):
B1) Izobraževanje
Izobraževanje se nanaša na pridobitev
višje stopnje formalne izobrazbe.
B2) Splošna usposabljanja zaposlenih
Splošno usposabljanje je namenjeno pridobitvi splošnega znanja, ki ni uporabljivo
samo na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki
je koristnik pomoči, ampak nudi kvalifikacije, ki so široko prenosljive v druga podjetja
ali področja dela in torej znatno izboljšujejo
možnosti zaposlitve delavca (npr. tečaji tujih
jezikov, računalniški tečaji, retorika, vodenje
letnih razgovorov). Sofinancirali se bodo naslednji moduli:
– Inovativno poslovanje, s posebnim poudarkom na razvoju ustvarjalnosti,
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– E – poslovanje,
– E – učenje,
– reševanje težav absentizma,
– razvoj karier ključnih kadrov v pod
jetju.
B3) Posebna usposabljanja zaposlenih
Posebno usposabljanje je namenjeno
pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, uporabljivega na sedanjem oziroma
bodočem delovnem mestu zaposlenega v
podjetju, ki je koristnik pomoči (npr. usposabljanje za voznika viličarja, program usposabljanja za varjenje,…).
Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske
družbe in samostojni podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah
(ZGD-UPB1, Ur. l. RS, št. 15/05) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah, Ur. l. RS, 112/05);
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 50/02 in
93/02);
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije;
– imajo v času veljavnosti instrumenta
registriran sedež ali samostojno enoto na
območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje
ob Savi;
– niso za isti namen sofinancirane iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– so finančno in poslovno sposobni in
– niso uvrščeni na seznam subjektov,
za katere veljajo omejitve po določbah 17.
člena Zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur.
l. RS, št. 20/06).
Na razpis za namen A ne morejo kandidirati vlagatelji, katerim so že bila trikrat
(v letih 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005)
odobrena nepovratna sredstva na javnem
razpisu za spodbujanje investicij v razvoj
človeških virov v podjetjih na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi,
za namen izdelave kadrovskih strategij in
implementacije projektov s področja razvoja
človeških virov.
Na razpis za namen B ne morejo kandidirati vlagatelji, katerim so že bila trikrat
(v letih 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005)
odobrena nepovratna sredstva na javnem
razpisu za spodbujanje investicij v razvoj
človeških virov v podjetjih na območju občin
Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri
Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi, za namen izobraževanja in usposabljanja kadrov
v podjetjih.
Okvirna višina sredstev
Višina nepovratnih sredstev, ki je na
razpolago v letu 2006, znaša 45,000.000
SIT, od tega 15,000.000 SIT za izdelavo
kadrovskih strategij in implementacijo projektov s področja razvoja človeških virov ter
30,000.000 SIT za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1140 ''Prestrukturiranje Zasavske regije
po ZPZRTH'' proračuna RS za leto 2006,
konto 4102.
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Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva
Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva iz točke 2.9, je proračunsko
leto 2006. Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo sofinancirala le upravičene stroške,
nastale od 1. 1. 2006 do najkasneje 10. 11.
2006.
Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge),
na naslov Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana je:
– oddaja po pošti, 3. 5. 2006,
– oziroma oddaja v glavno pisarno (IV.
nadstropje), 3. 5. 2006 do 12. ure
v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji
strani:
– za namen A: “Ne odpiraj – razpis – investicije v razvoj človeških virov – izdelava
kadrovske strategije in implementacija projektov s področja razvoja človeških virov”
ali
– za namen B: “Ne odpiraj – razpis – investicije v razvoj človeških virov – izobraževanje in usposabljanje kadrov v podjetjih”
in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Zgornji tekst mora biti izpisan v
celoti, brez okrajšav, drugače se bo vloga
obravnavala kot nepopolna.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene
oziroma bodo oddane na navedeni naslov
kasneje od predpisanega datuma oziroma
ure, ne bodo upravičene do kandidiranja
na razpisu in bodo vrnjene pošiljatelju neodprte.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, finančni zahtevek za nepovratna
sredstva pa mora biti prikazan v slovenskih
tolarjih (SIT).
Datum odpiranja
Odpiranje prispelih vlog ne bo javno.
Komisija bo vloge odpirala 9. maja 2006.
Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje
minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Komisija bo vse pravočasne in
pravilno označene vloge odprla in ugotovila
njihovo popolnost.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno predložene dokumente
po naslednjem vrstnem redu:
– izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št.
1/1 ali razpisni obrazec 1/2);
– prijavni obrazec (razpisni obrazec št.
2/1 ali razpisni obrazec 2/2):
– podatki o vlagatelju (razpisni obrazec
št. 3/1 ali razpisni obrazec 3/2) in zahtevane priloge:
A) izpisek iz sodnega registra oziroma
za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu
v Poslovni register RS (PRS), pridobljen na
AJPES-u, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
B) bilance stanja in izkaze poslovnega
izida za zadnja tri leta (2003, 2004, 2005).
Velika podjetja oziroma podjetja, ki so zavezana k pripravi, priložijo tudi izkaze finančnega izida ter izkaze gibanja kapitala;
C) potrdilo o poravnanih zapadlih davkih
in prispevkih (Davčna uprava RS), ki ne
sme biti starejši od 30 dni od dneva oddaje
vloge;
– potrdilo sodišča, da ni v stečajnem
postopku, postopku prisilne poravnave ali
likvidacije,
– predstavitev projekta,
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– sofinanciranje izdelave kadrovskih
strategij in implementacije projektov s področja razvoja človeških virov (razpisni obrazec št. 4/1) ali Sofinanciranje izobraževanja
in usposabljanja kadrov v podjetjih (razpisni
obrazec št. 4/2),
– izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe,
– razpisni obrazec št. 5/1 za namen A ali
razpisni obrazec št. 5/2 za namen B.

a)
1.

2.

3.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v določenem roku na podlagi poziva k
dopolnitvi ustrezno dopolnjena.
Merila za ocenitev ponudb
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi meril. Za dodelitev sredstev
mora vloga doseči najmanj: 1. 71 točk pri
sofinanciranju izdelave kadrovskih strategij in implementacije projektov s področja
razvoja človeških virov 2. 61 točk pri sofi-

nanciranju izobraževanja in usposabljanja
kadrov v podjetjih.
Prednost pri izboru za dodelitev nepovratnih sredstev imajo, do porabe sredstev, vloge, ki bodo dobile najvišjo oceno na podlagi
meril za ugotavljanje učinkov projekta.
a) Merila za vrednotenje vlog za namen
A (izdelava kadrovskih strategij in implementacija projektov s področja razvoja človeških virov):

Merila za vrednotenje vlog za namen A (izdelava kadrovskih strategij in implementacija projektov s področja razvoja človeških virov):
Merilo
Reference vlagatelja (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z 10 ali z največ 15 točkami.)
⇒ vlagatelj je mednarodno uveljavljeno podjetje
⇒ vlagatelj je uveljavljen na domačem trgu
Predhodno dodeljena sredstva (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena s 4 ali z 8 ali z največ 20
točkami.)
⇒ vlagatelj na javnih razpisih za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v podjetjih, za namen
izdelave kadrovskih strategij in implementacije projektov s področja razvoja človeških virov, leta
2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 še ni prejel sredstev
⇒ vlagatelj je na javnih razpisih za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v podjetjih, za namen
izdelave kadrovskih strategij in implementacije projektov s področja razvoja človeških virov, leta
2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 enkrat prejel sredstva
⇒ vlagatelj je na javnih razpisih za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v podjetjih, za namen
izdelave kadrovskih strategij in implementacije projektov s področja razvoja človeških virov, leta
2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 dvakrat prejel sredstva
Utemeljenost projekta (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z največ 40 točkami glede na posamezne
dele segmenta)
• načrt izvajanja projekta (Vloga je lahko v tem delu segmenta ocenjena z 0 ali z največ 20 točkami.)
 predstavitev projekta - jasnost in transparentnost predstavitve, utemeljitev projekta s predhodnimi
aktivnostmi (Vloga je lahko v tem delu segmenta ocenjena z 0 ali z 2 ali z največ 4 točkami.)
⇒ Projekt je utemeljen s predhodnimi aktivnostmi (in kadrovsko strategijo), predstavitev projekta
je jasna
⇒ Projekt je delno utemeljen s predhodnimi aktivnostmi (in kadrovsko strategijo), predstavitev
projekta je delno jasna
 predstavitev aktivnosti - podrobnost predstavitve, terminski plan aktivnosti (Vloga je lahko v tem delu
segmenta ocenjena z 0 ali s 4 ali z največ 8 točkami.)
⇒ Predstavitev je podrobna in skladna s terminskim planom, ki omogoča izvedbo projekta v letu
2006
⇒ Predstavitev je zadovoljiva in skladna s terminskim planom, ki omogoča delno izvedbo projekta
v letu 2006
 utemeljenost projekta - skladnost projekta s strateškimi in operativnimi cilji podjetja (Vloga je lahko v
tem delu segmenta ocenjena z 0 ali s 4 ali z največ 8 točkami.)
⇒ Projekt je skladen s strateškimi in operativnimi cilji in ima definirane merljive indikatorje merjenja učinkovitosti, skladno z opisanimi aktivnostmi za dosego operativnih ciljev
⇒ Projekt je delno skladen s strateškimi in operativnimi cilji in ima delno definirane merljive indikatorje merjenja učinkovitosti, ki so delno skladni z opisanimi aktivnostmi za dosego operativnih
ciljev
• organizacija izvajanja projekta:
predstavitev organizacijske strukture projekta - podrobnost predstavitve in predvideni izvajalec:
(Vloga je lahko v tem delu segmenta ocenjena z 0 ali z 10 ali z največ 20 točkami.)
⇒ Organizacijska struktura projekta je jasna, posamezni člani projektne skupine in vodja projekta imajo
uspešno izvedenih več kot deset projektov s področja človeških virov glede na predložene reference
in dokazila;
⇒ Organizacijska struktura projekta je jasna, posamezni člani projektne skupine in vodja projekta imajo
uspešno izvedenih manj kot deset projektov s področja človeških virov glede na predložene reference in dokazila;

Število točk
Največ 15

15
10

Največ 20
20
8
4
Največ 40
Največ 20
Največ 4
4
2
Največ 8
8
4
Največ 8
8
4
Največ 20
20
10
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Merilo
Število točk
Finančna konstrukcija projekta (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z največ 25 točkami glede na
Največ 25
posamezne dele segmenta)
• struktura stroškov in transparentnost finančne konstrukcije: (Vloga je lahko v tem delu segmenta
Največ 15
ocenjena z 0 ali s 5 ali z največ 15 točkami.)
⇒ Struktura stroškov je jasna in vezana na predpogodbe ali predračune z izvajalci
15
⇒ Struktura stroškov je jasna, vendar ni vezana na predpogodbe ali predračune z izvajalci
5
• skladnost stroškov z načrtom izvajanja projekta (Vloga je lahko v tem delu segmenta ocenjena z 0
Največ 10
ali s 3 ali z največ 10 točkami.)
⇒ Struktura stroškov je skladna z načrtom izvajanja projekta
10
⇒ Struktura stroškov je delno skladna z načrtom izvajanja projektov
3
SKUPAJ
100

4.

Projekti bodo po doseženih točkah razdeljeni v tri skupine:
0-70

Število točk

71-85
≥ 86
b)
1.

2.

3.

4.

5.

Obrazložitev
Projekt ne dosega mejnega števila točk in ni upravičen do nepovratnih sredstev.
Projekt presega mejno število točk in je upravičen do nepovratnih sredstev le v primeru, da bodo namenska
proračunska sredstva še na razpolago po zaprtju javnega razpisa. Pri sofinanciranju stroškov projekta se do porabe
sredstev zagotovi sofinanciranje v višini 35% upravičenih stroškov za velika podjetja in 45% upravičenih stroškov za
mala in srednje velika podjetja.
Investicijski projekt se ocenjuje kot ustrezen. Sofinanciranje stroškov projekta je upravičeno, pri čemer se do porabe
sredstev zagotovi maksimalna stopnja sofinanciranja; to je 50% upravičenih stroškov za velika podjetja in 60%
upravičenih stroškov za mala in srednje velika podjetja.

Merila za vrednotenje vlog za namen B (sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih):
Merilo
Reference prijavitelja (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali s 15 ali z največ 20 točkami.)
⇒ Vlagatelj je mednarodno uveljavljeno podjetje
⇒ Vlagatelj je uveljavljen na domačem trgu
Predhodno dodeljena sredstva (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena s 7 ali z 11 ali z največ 15
točkami.)
⇒ Vlagatelj na javnih razpisih za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v podjetjih, za namen
izobraževanja in usposabljanja kadrov, leta 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 še ni prejel sredstev
⇒ Vlagatelj je na javnih razpisih za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v podjetjih, za namen
izobraževanja in usposabljanja kadrov, leta 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 enkrat prejel sredstva
⇒ Vlagatelj je na javnih razpisih za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v podjetjih, za namen
izobraževanja in usposabljanja kadrov, leta 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 dvakrat prejel sredstva
Skladnost izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih s strateškimi usmeritvami podjetja (s
kadrovsko strategijo) (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali s 4 ali z največ 15 točkami.)
⇒ Program izobraževanja in usposabljanja je skladen s kadrovsko strategijo (naveden je razdelek iz
kadrovske strategije, ki se nanaša na projekt in priložena fotokopija razdelka kadrovske strategije)
⇒ Program izobraževanja in usposabljanja je skladen s kadrovsko strategijo (naveden je razdelek iz
kadrovske strategije, ki se nanaša na projekt in fotokopija razdelka kadrovske strategije ni priložena)
Finančna konstrukcija in utemeljenost predlaganega programa izobraževanja in usposabljanja (Vloga je
lahko v tem segmentu ocenjena z največ 25 točkami glede na posamezne dele segmenta)
• struktura stroškov in transparentnost finančne konstrukcije (Vloga je lahko v tem delu segmenta ocenjena z 0 ali s 5 ali z največ 15 točkami.)
⇒ Struktura stroškov je jasna in vezana na predpogodbe ali predračune z izvajalci
⇒ Struktura stroškov je jasna, vendar ni vezana na predpogodbe ali predračune z izvajalci
• skladnost stroškov z načrtom izvajanja programa (Vloga je lahko v tem delu segmenta ocenjena z 0
ali s 5 ali z največ 10 točkami.)
⇒ Struktura stroškov je skladna z načrtom izvajanja projekta
⇒ Struktura stroškov je delno skladna z načrtom izvajanja projektov
Izobraževanje in usposabljanje v letu 2006 (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali s 5 ali z 10 ali z
največ 15 točkami.)
⇒ Vlagatelj vsaj petino sredstev za izobraževanje in usposabljanje namenja za izobraževanje in splošno
usposabljanje zaposlenih
⇒ Vlagatelj pretežno namenja sredstva za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih z visoko stopnjo
izobrazbe oz. za pridobitev VI. ali višje stopnje izobrazbe

Število točk
20
15

Največ 20

Največ 15
15
11
7
Največ 15
15
4
Največ 25
Največ 15
15
5
Največ 10
10
5
Največ 15
5
10
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Merilo
Predhodne aktivnosti in vlaganja v izobraževanje/usposabljanje ter razvoj človeških virov* (Vloga je lahko v
tem segmentu ocenjena z 0 ali s 6 ali z 8 ali z največ 10 točkami.)
⇒ Vlagatelj je v zadnjih dveh letih (2004, 2005) vlagal v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih več
kot 100.000 SIT na zaposlenega na leto
⇒ Vlagatelj je v zadnjih dveh letih (2004, 2005) vlagal v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih med
70.000 SIT in 100.000 SIT na zaposlenega na leto
⇒ Vlagatelj je v zadnjih dveh letih (2004, 2005) vlagal v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih med
40.000 SIT in 70.000 SIT na zaposlenega na leto
SKUPAJ

Število točk
Največ 10
10
8
6
100

* Kot stroški, namenjeni za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, se upoštevajo stroški štipendij, šolnin, kotizacij, stroški predavateljev,
najema predavalnic.
Projekti bodo po doseženih točkah razdeljeni v tri skupine:
0-60

Število točk

61-80

≥ 81

Obrazložitev
Projekt ne dosega mejnega števila točk in ni upravičen do nepovratnih sredstev.
Projekt presega mejno število točk in je upravičen do nepovratnih sredstev le v primeru, da bodo namenska
proračunska sredstva še na razpolago. Sofinancira se 45% upravičenih stroškov za izobraževanje in splošno usposabljanje (mala in srednja podjetja v višini 65%) ter 20% upravičenih stroškov za posebna usposabljanja (30% za
mala in srednja podjetja).
Projekt se ocenjuje kot ustrezen. Sofinanciranje stroškov projekta je upravičeno, pri čemer se do porabe sredstev zagotovi maksimalna stopnja sofinanciranja; to je 60% upravičenih stroškov za izobraževanje in splošno usposabljanje
(mala in srednja podjetja pa v skupni višini 80%) ter 35% upravičenih stroškov za posebna usposabljanja (45% za
mala in srednja podjetja).

Izzid javnega razpisa: na podlagi predloga strokovne komisije, bodo vlagatelji,
s strani ministra za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, prejeli sklep o odobritvi
sredstev oziroma zavrnitvi.
Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji v razpisnem roku prevzamejo brez plačila na Regionalnem centru
za razvoj d.o.o., Podvine 36, Zagorje ob Savi,

vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi
po elektronski pošti, če podjetje na e-mail:
info@rcr-zasavje.si posreduje prošnjo za
dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovu www.svlsrp.gov.si ali www.rcr-zasavje.si.
Dodatne informacije so v razpisnem
roku na voljo vsak delovni dan med 9. in
12. uro, kontaktni osebi: mag. Tomaž Kukovica na Agenciji Republike Slovenije za
regionalni razvoj (tel. 01/478-37-77, e-mail:

tomaz.kukovica@gov.si), Barbara Kaluža
na Regionalnem centru za razvoj d.o.o. (tel.
03/56-60-512, e-mail: barbara.kaluza@rcrzasavje.si) in Rosanda Žagar na Regionalnem centru za razvoj d.o.o. (tel. 03/56-60-519,
e-mail: rosanda.zagar@rcr-zasavje.si).
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je brezplačna.
Služba vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalni razvoj

Ob-8969/06
Na osnovi Zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
(Ur. l. RS, št. 26/05, – uradno prečiščeno besedilo), Proračuna Republike Slovenije za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 116/05),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Ur. l.
RS, št. 116/05), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/06), Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2002 – 2006 (Soča
2006) (Sklep Vlade RS, št.: 303-03/2002-1
in 30301-2/2006/3), Izvedbenega programa
razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in
Tolmin za leto 2006 (Soča 2006) (Sklep Vlade RS št.: 30301-2/2006/3), objavlja Služba
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij
v mikro podjetjih na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2006
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za finančno
pomoč pri investicijah v osnovna sredstva
pri postavitvi novega proizvodnega obrata,

širitvi obstoječega obrata ali začetku nove
dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo
proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije).
Investicije v osnovna sredstva v obliki nakupa proizvodnega obrata, ki se je zaprl ali bi
se zaprl, če ne bi bil prodan, so tudi lahko
predmet tega javnega razpisa, razen če proizvodni obrat pripada podjetju v težavah.
2. Investicija se mora izvajati na območju
občin Bovec, Kobarid ali Tolmin.
3. Višina razpisanih sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
bo na razpolago za sofinanciranje projektov
v letu 2006, znaša 40 mio SIT. Nepovratna
sredstva za te namene so zagotovljena na
proračunski postavki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko 1166: Razvojna pomoč
Posočju.
Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja meril, vendar v nobenem primeru
ne bo mogla preseči 55% priznanih upravičenih stroškov investicijskega projekta.
II. Pogoji dodeljevanja:
1. Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in odpiranje novih delovnih mest, ki so povezana z investicijami
v mikro podjetjih.

2. Na razpis se lahko prijavijo mikro podjetja, samostojni podjetniki in zadruge, ki
so registrirani po Zakonu o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 15/05, – uradno prečiščeno besedilo), oziroma po Zakonu o zadrugah (Ur. l. RS, št. 13/92, 7/93, 13/93,
22/94, 35/96 in 31/00) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah (Ur. l. RS, št. 112/05);
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 50/02 in
93/02);
– morajo imeti v času veljavnosti instrumenta registriran sedež ali samostojno enoto v Posočju;
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije.
Za definicijo mikro podjetja se upoštevajo naslednja merila:
Mikro podjetje je malo podjetje, v katerem v skladu z opredelitvijo 3. člena Zakona
o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l.
RS, št. 40/04) število zaposlenih ne presega
5 ljudi in njegov letni prihodek v zadnjem poslovnem letu ne presega 50 mio SIT.
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3. Gospodarska družba ali samostojni
podjetnik mora realizirati investicijo in odpreti nova delovna mesta na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin.
4. Na razpis se lahko prijavijo tudi tuje
gospodarske družbe, vendar pa je prejemnik
sredstev gospodarska družba, registrirana
v Sloveniji.
5. Za dodelitev spodbud lahko kandidirajo upravičenci s projekti, ki bodo odprli najmanj 1 novo delovno mesto v obdobju treh
let po zaključku investicije in katerih celotna
investicijska vrednost je višja kot 2 mio SIT.
Zgornja višina sofinanciranja v nobenem primeru ne bo mogla preseči 10 mio SIT. Za
nova delovna mesta se štejejo nove zaposlitve v roku 3 let po zaključku investicije.
Povečanje števila delovnih mest se ugotavlja kot neto povečanje zaposlitev, glede na
stanje števila zaposlenih, ki je opredeljeno v
vlogi prejemnika na zadnji dan meseca pred
oddajo razpisne dokumentacije.
6. Na razpis lahko upravičenci kandidirajo tudi s posamezno (eno ali več) fazo
investicije (faza priprave ustreznih študij in
projektov, faza nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišča, faza
gradnje/nakupa objektov, faza nakupa strojev in opreme ter nematerialnih investicij (patenti, licence,...)), vendar pa mora skupna
višina celotne investicije izpolnjevati zgoraj
opredeljene kriterije.
7. Investicijski projekti in novo odprta delovna mesta morajo ostati na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin vsaj 5 let po zaključku investicije.
8. Na razpis ne morejo kandidirati upravičenci:
– ki poslujejo v sektorju premogovništva,
ladjedelništva, pomorskega transporta, kmetijstva in ribištva;
– katerim so na osnovi Javnega razpisa
za spodbujanje začetnih investicij na območju
občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letih 2002
in 2003, 2004 ter 2005 že bila odobrena nepovratna sredstva za sofinanciranje investicijskega projekta, razen v primeru, da so do
dne oddaje vloge na ta javni razpis že v celoti izpolnili obvezo novih zaposlitev, ki izhaja
iz uspešne kandidature na omenjene razpise. Izpolnitev obveze glede novih zaposlitev
morajo upravičenci dokazati s predložitvijo
posebnega Poročila o izpolnitvi pogodbene
obveznosti glede novih zaposlitev, v katerem
natančno opredelijo realizirane zaposlitve, ter
predložijo ustrezna listinska dokazila;
– ki opravljajo dejavnost na osnovi dodeljene koncesije s strani Republike Slovenije;
– ki istočasno kandidirajo na Javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij v malih in
srednjih podjetjih na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin v letu 2006.
9. Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so:
– priprava investicijskih študij in projektov začetnih investicij* – do 55% izkazanih
stroškov,
– nakup, komunalno in infrastrukturno
opremljanje zemljišča – do 55% izkazanih
stroškov,
– gradnja/nakup objektov – do 55% izkazanih stroškov,
– nakup strojev in opreme ter nematerialnih investicij (patenti, licence,...) – do 55%
izkazanih stroškov (samo za nove stroje in
opremo).
* Stroški izdelave elaborata za prijavo na
razpis ne spadajo med upravičene stroške.
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10. Maksimalna višina sofinanciranja investicije kot celote (vseh faz oziroma upravičenih stroškov skupaj) je poleg kriterija
doseženega števila točk, opredeljena tudi s
kriterijem novo odprtih delovnih mest, tako
da se lahko za odprto delovno mesto do
vključno VI. stopnje zahtevnosti investicija
sofinancira v maksimalni višini 3 mio SIT,
za odprto delovno mesto VII. in višje stopnje zahtevnosti pa v maksimalni višini 5
mio SIT.
11. Upravičenci morajo prispevati lastna
finančna sredstva najmanj v višini 25% vrednosti investicije, ki ne smejo vsebovati državne pomoči.
12. Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih naložba
bo imela ugodne učinke na (i) novo zaposlovanje, (ii) tehnološko razvojne programe, (iii)
spodbujanje razvoja v Posočju.
III. Splošni in finančni pogoji:
1. Upravičenec mora do predpisanega
roka za oddajo vlog v javnem razpisu predložiti pravilno izpolnjene obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcem
morajo biti predložene zahteve in dokazila,
ki jih zahteva Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko od upravičenca ter so navedene v
poglavju IV. tega razpisa.
2. Obdobje, za katerega so namenjena
razpisna sredstva je proračunsko leto 2006.
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od
1. 1. 2006 do 15. 10. 2006.
3. Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
bo posameznemu podjetju v enem proračunskem letu sofinancirala največ en projekt in
sicer v maksimalni višini do 55% upravičenih
stroškov prijavljenega investicijskega projekta, oziroma v višini, ki jo določa kriterij novo
odprtih delovnih mest.
4. V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, bo podjetje z Službo Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisalo pogodbo
(vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije). V pogodbi bo določen način
financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo pričela
veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni
stranki.
5. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih dni
ne bodo odzvali na poziv, se šteje, kot da so
odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev.
6. V primeru, da prejemnik odstopi od
svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora
pisno obvestiti Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko.
7. S pogodbo Služba Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko s prejemnikom podrobneje opredeli način in obliko poročanja prejemnika o
poteku izvajanja projekta, za katerega so
bila dodeljena nepovratna sredstva in postopek nadzora nad porabo sredstev.
8. Prejemnik mora Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko omogočiti nadzor nad
porabo dodeljenih sredstev. Nadzor se izvaja v skladu s predpisi o namenskosti porabe proračunskih sredstev. Če bo Služba
Vlade Republike Slovenije za lokalno samo-

33-34 / 31. 3. 2006 /

Stran

2481

upravo in regionalno politiko ugotovila, da
sredstva niso bila uporabljena za namen,
za katerega so bila dodeljena ali da so bila
sredstva odobrena na podlagi neresničnih
podatkov, ima pravico takoj zahtevati od
upravičenca vračilo sredstev v enkratnem
znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila.
9. Osnova za izplačilo nepovratnih sredstev bo s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko potrjen zahtevek za sofinanciranje,
ki ga bo pripravil prejemnik, njegova oblika
pa je predpisana z razpisno dokumentacijo.
Prejemnik bo imel možnost izstavljanja delnih zahtevkov za porabo nepovratnih sredstev. Zadnji rok za izstavitev zahtevka (končnega) za porabo sredstev proračunskega
leta 2006 pa je 15. 10. 2006.
10. Prejemnik mora Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko za zavarovanje izpolnitve
pogodbenih obveznosti predložiti ustrezen
instrument zavarovanja.
11. Prejemnik bo najkasneje do 15. 10.
2006 izstavil končni zahtevek za dodelitev
sredstev in predložil naslednjo dokumentacijo:
– zahtevek za sofinanciranje. Zahtevek
mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan;
– obvezno poročilo in oceno o poteku
investicijskega projekta v času do izstavitve
zahtevka. Poročilo o delu na projektu mora
vsebovati: opis projekta, realizirane aktivnosti in dosežene rezultate ter opis nadaljnjih
aktivnosti v okviru prijavljenega projekta (na
podlagi rezultatov);
– finančni obračun projekta na stroškovniku (priloga pog. št. 2/1), skupaj z računi in
dokazili o plačilu (neto vrednost brez DDV).
V stroškovnik projekta mora biti vpisan vsak
posamezni strošek. Dokazila morajo biti priložena v zaporedju vpisa v stroškovnik in
označena na bančnih izpiskih. Potrebno je
dostaviti originalne račune in en izvod njihovih kopij. Originali se po pregledu vrnejo
prejemniku. Upravičeni stroški (upošteva se
neto vrednost računa, znesek davčne osnove brez DDV, naveden na računu) morajo
biti izkazani kot računi z dokazilom o plačilu
(SWIFT, bančni izpis prometa na transakcijskem računu iz katerega je jasno razvidno
na kateri račun se nanaša);
– dokazila o že realiziranih novih zaposlitvah v okviru investicijskega projekta Dokazila v obliki izpisa zaposlenih se lahko
pridobi na ustreznih institucijah (npr. Zavod
za zdravstveno zavarovanje);
– menična izjava, kateri so priložene 3
bianco menice s klavzulo brez protesta.
12. V primeru, da so v zaključnem finančnem obračunu projekta izkazani neto stroški,
ki so manjši od predvidene vrednosti investicije, se znesek sofinanciranja s strani Službe
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko sorazmerno
zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom
sofinanciranja.
13. Po dokončanju aktivnosti mora podjetje podati zaključno poročilo projekta najkasneje v treh mesecih.
14. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije.
IV. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpi-
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su, predloži pravilno zapečatene dokumente
po naslednjem vrstnem redu:
1. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1);
2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec
št. 2);
3. Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni
obrazec št. 3) in zahtevane priloge:
– dokazilo o registraciji vlagatelja: za
pravne osebe originalni izpisek iz sodnega
registra, oziroma za samostojne podjetnike
Potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije
(PRS), ki ni starejši od 30 dni;
– bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2004, 2005) potrjene s
strani AJPES-a;
– potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih za
nedoločen čas na zadnji dan meseca pred
oddajo prijave;
– potrdilo o stanju davčnih obveznosti za
preteklo leto, ki ga izda krajevno pristojna
Davčna uprava RS, ki ni starejše od 30 dni;
– potrdilo pristojnega sodišča, da upravičenec ni v postopku prisilne poravnave,
likvidacije in stečajnem postopku, ki ni starejše od 30 dni;
– v primeru graditve pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno
dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi
objektov, Ur. l. RS, št. 110/02);
– v primeru nakupa nepremičnin je potrebno v vlogi predložiti overjene pogodbe
o nakupu nepremičnin (objekti, zemljišča)
– ob črpanju pa je potrebno skupaj z dokazili
o plačilu predložiti tudi dokazila o opravljenem prometu z nepremičninami (potrjen z.k.
predlog);
– v vlogi se za investicijo, ki je predmet
kandidature na razpis lahko predložijo predračuni, predpogodbe(razen za nakup nepremičnin, za katere je potrebno upoštevati
prejšnjo alinejo) – ob črpanju pa je potrebno
predložiti pogodbe in račune z dokazili o
plačilu;
– kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta, na (v) katerem se izvaja investicija, ki je predmet kandidature na razpis,
je potrebno v vlogi predložiti: z.k. izpisek(e),
ki ni(so) starejši od 1 meseca dni in kopijo
pogodbe o najemu, če vlagatelj ni lastnik
objekta in soglasja lastnika(ov) k predvideni
investiciji.
4. Dispozicija projekta-investicijski načrt
(razpisni obrazec št. 4);
5. izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5).
V. Merila za izbiro
Merila za vrednotenje vlog
Merilo

a.
b.
c.
d.
e.

Reference vlagatelja
Število novih delovnih
mest
Faznost in predvideni
zaključek investicije
Vpliv na okolje
Lokacija investicije
Skupaj

Število
točk

29
28
24
11
8
100

Merila bodo podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imajo investicijski
projekti, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi
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meril za ugotavljanje učinkov investicije, do
porabe sredstev.
Investicijski projekti bodo po doseženih
točkah razdeljeni v dve skupini:
Število Obrazložitev
točk
Investicijski projekt ne dosega
0-50 mejnega števila točk in ni upravičen do sofinanciranja.
Investicijski projekt se ocenjuje
kot ustrezen. Sofinanciranje stroškov investicijskega projekta je
upravičeno, pri čemer se do porabe sredstev zagotovi maksimalna stopnja sofinanciranja; 55%
> 51
upravičenih stroškov oziroma 3
mio SIT za odprto delovno mesto
do vključno VI. stopnje izobrazbe
ter 5 mio SIT za odprto delovno
mesto od VII. in višje stopnje izobrazbe.
IV. Način prijave in razpisni roki
3. Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Padlih
borcev 1, Tolmin vsak delovni dan med 9
. in 12 . uro. Razpisna dokumentacija se
lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če
podjetje na e-mail: info@pososki-rc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
na internet naslovih www.svlsrp.gov.si/ in
www.pososki-rc.si.
4. Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro,
kontaktne osebe:
– Vinko Žagar na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel.
01/478-37-43, e-mail: Vinko.Zagar@gov.si),
– Uroš
Brežan,
Posoški
razvojni center, tel. 05/384-15-14, e-mail:
uros.brezan@pososki-rc.si,
– Vesna
Kozar,
Posoški
razvojni center, tel. 05/384-15-03, e-mail: vesna.kozar@pososki-rc.si.
5. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
6. Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge), na naslov Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana je:
– oddaja po pošti, 5. 5. 2006,
– oziroma oddaja v glavno pisarno (IV.
nadstropje), 5. 5. 2006 do 12. ure.
7. Vloga na razpis mora biti oddana v
skladu s prejetimi navodili, in sicer v zaprti
ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj
– vloga – javni razpis za spodbujanje začetnih investicij v mikro podjetjih na območju
občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2006«
in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja
na zadnji strani.
8. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo prispele na navedeni
naslov kasneje od predpisanega datuma in
ure (ne glede na poštni žig ali drugo vrsto
dostave), ne bodo upravičene do kandidiranja na razpisu in bodo vrnjene pošiljatelju
neodprte.
9. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek pa mora biti
prikazan v slovenskih tolarjih (SIT).
V. Obravnava vlog
1. Datum odpiranja: 9. 5. 2006. Odpiranje
ni javno.

2. Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen
imenuje minister za lokalno samoupravo
in regionalno politiko. Komisijo sestavljajo
trije predstavniki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in
predstavnik Posoškega razvojnega centra.
Komisija bo vse pravilno označene vloge
odprla in ugotovila njihovo popolnost. O
odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo
komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje vloga so uradna
tajnost.
3. Strokovna komisija bo v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo.
4. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa
zavrnejo. Zavržejo se tudi vloge vlagateljev,
ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do
Republike Slovenije ter nepopolne vloge, ki
jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma
bodo dopolnjene neustrezno.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Vloga je neutemeljena zlasti, če:
– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena spodbujanju začetnih investicij
in odpiranju novih delovnih mest, ki so povezana z investicijami;
– so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen;
– vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma
niso podatki verodostojni in/ali resnični;
– vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega
razpisa za spodbujanje začetnih investicij
v malih podjetjih na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin v letu 2006;
– vloga upravičenca ne doseže najmanj
51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih
sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več kot
je razpoložljivih sredstev.
6. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo vlagatelji obveščeni s sklepom v
roku 45 dni od odpiranja vlog.
7. Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa
in da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena neupravičeno, lahko, v roku 8 dni
od prejema sklepa, vloži pritožbo. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena Predmet pritožbe ne morejo biti
postavljena merila za ocenjevanje vlog. Naslovi jo na naslov: Služba Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, s
pripisom “Pritožba na sklep – Javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij v mikro
podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid
in Tolmin v letu 2006”.
8. Prejemnik mora Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Nadzor se izvaja
v skladu s predpisi o namenskosti porabe
proračunskih sredstev.
9. Če bo Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko ugotovila, da sredstva niso bila
uporabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena ali da so bila sredstva odobrena
na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo
sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila do dneva vračila.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Ob-8970/06
Na osnovi Zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
(Ur. l. RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2006 (Ur. l. RS, št. 116/05), Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06), Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2002
– 2006 (SOČA 2006) (Sklep Vlade RS št.:
303-03/2002-1 in 30301-2/2006/3), Izvedbenega programa razvojne pomoči občinam
Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2006 (SOČA
2006) (Sklep Vlade RS št.: 30301-2/2006/3),
objavlja Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij v
malih in srednjih podjetjih na območju
občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu
2006
I. Predmet javnega razpisa:
1. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za finančno pomoč
pri investicijah v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti,
ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali
proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije,
diverzifikacije ali modernizacije). Investicije
v osnovna sredstva v obliki nakupa proizvodnega obrata, ki se je zaprl ali bi se zaprl, če
ne bi bil prodan, so tudi lahko predmet tega
javnega razpisa, razen če proizvodni obrat
pripada podjetju v težavah.
2. Investicija se mora izvajati na območju
občin Bovec, Kobarid ali Tolmin.
3. Višina razpisanih sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
bo na razpolago za sofinanciranje projektov
v letu 2006, znaša 80 mio SIT. Nepovratna
sredstva za te namene so zagotovljena na
proračunski postavki Službe Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko 1166: Razvojna pomoč Posočju.
Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja meril, vendar v nobenem primeru
ne bo mogla preseči 55% priznanih upravičenih stroškov investicijskega projekta.
II. Pogoji dodeljevanja:
1. Namen javnega razpisa je spodbujanje
začetnih investicij in odpiranje novih delovnih mest, ki so povezana z investicijami v
malih in srednjih podjetjih.
2. Na razpis se lahko prijavijo mala in srednja podjetja, samostojni podjetniki in zadruge, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 15/05, – uradno
prečiščeno besedilo), oziroma po Zakonu o
zadrugah (Ur. l. RS, št. 13/92, 7/93, 13/93,
22/94, 35/96 in 31/00) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v
težavah (Ur. l. RS, št. 112/05);
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– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 50/02 in
93/02);
– morajo imeti v času veljavnosti instrumenta registriran sedež ali samostojno enoto v Posočju;
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije.
3. Gospodarska družba ali samostojni
podjetnik mora realizirati investicijo in odpreti nova delovna mesta na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin.
4. Na razpis se lahko prijavijo tudi tuje
gospodarske družbe, vendar pa je prejemnik
sredstev gospodarska družba, registrirana
v Sloveniji.
5. Za dodelitev spodbud lahko kandidirajo upravičenci s projekti, ki bodo odprli
najmanj 2 novi delovni mesti v obdobju treh
let po zaključku investicije in katerih celotna
investicijska vrednost je višja kot 10 mio SIT.
Zgornja višina sofinanciranja v nobenem primeru ne bo mogla preseči 25 mio SIT. Za
nova delovna mesta se štejejo nove zaposlitve v roku 3 let po zaključku investicije.
Povečanje števila delovnih mest se ugotavlja kot neto povečanje zaposlitev, glede na
stanje števila zaposlenih, ki je opredeljeno v
vlogi prejemnika na zadnji dan meseca pred
oddajo razpisne dokumentacije.
6. Na razpis lahko upravičenci kandidirajo tudi s posamezno (eno ali več) fazo
investicije (faza priprave ustreznih študij in
projektov, faza nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišča, faza
gradnje/nakupa objektov, faza nakupa strojev in opreme ter nematerialnih investicij (patenti, licence,...)), vendar pa mora skupna
višina celotne investicije izpolnjevati zgoraj
opredeljene kriterije.
7. Investicijski projekti in novo odprta delovna mesta morajo ostati na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin vsaj 5 let po zaključku investicije.
8. Na razpis ne morejo kandidirati upravičenci:
– ki poslujejo v sektorju premogovništva,
ladjedelništva, pomorskega transporta, kmetijstva in ribištva;
– katerim so na osnovi Javnega razpisa
za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letih
2002 in 2003, 2004 ter 2005 že bila odobrena nepovratna sredstva za sofinanciranje
investicijskega projekta, razen v primeru, da
so do dne oddaje vloge na ta javni razpis že
v celoti izpolnili obvezo novih zaposlitev, ki
izhaja iz uspešne kandidature na omenjene
razpise. Izpolnitev obveze glede novih zaposlitev morajo upravičenci dokazati s predložitvijo posebnega Poročila o izpolnitvi pogodbene obveznosti glede novih zaposlitev,
v katerem natančno opredelijo realizirane
zaposlitve, ter predložijo ustrezna listinska
dokazila;
– ki istočasno kandidirajo na Javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij v mikro
podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid
in Tolmin v letu 2006.
9. Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so:
– priprava investicijskih študij in projektov začetnih investicij* – do 55% izkazanih
stroškov,
– nakup, komunalno in infrastrukturno
opremljanje zemljišča – do 55% izkazanih
stroškov,
– gradnja/nakup objektov – do 55% izkazanih stroškov,
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– nakup strojev in opreme ter nematerialnih investicij (patenti, licence,...) – do 55%
izkazanih stroškov (samo za nove stroje in
opremo).
* Stroški izdelave elaborata za prijavo na
razpis ne spadajo med upravičene stroške.
10. Maksimalna višina sofinanciranja investicije kot celote (vseh faz oziroma upravičenih stroškov skupaj) je poleg kriterija doseženega števila točk, opredeljena tudi s kriterijem
novo odprtih delovnih mest, tako da se lahko
za odprto delovno mesto do vključno VI. stopnje zahtevnosti investicija sofinancira v maksimalni višini 3 mio SIT, za odprto delovno
mesto VII. in višje stopnje zahtevnosti pa v
maksimalni višini 5 mio SIT.
11. Upravičenci morajo prispevati lastna
finančna sredstva najmanj v višini 25% vrednosti investicije, ki ne smejo vsebovati državne pomoči.
12. Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih naložba
bo imela ugodne učinke na (i) novo zaposlovanje, (ii) tehnološko razvojne programe, (iii)
spodbujanje razvoja v Posočju.
1. Splošni in finančni pogoji:
1. Upravičenec mora do predpisanega
roka za oddajo vlog v javnem razpisu predložiti pravilno izpolnjene obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcem
morajo biti predložene zahteve in dokazila,
ki jih zahteva Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko od upravičenca ter so navedene v
poglavju IV. tega razpisa.
2. Obdobje, za katerega so namenjena
razpisna sredstva je proračunsko leto 2006.
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od
1. 1. 2006 do 15. 10. 2006.
3. Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
bo posameznemu podjetju v enem proračunskem letu sofinancirala največ en projekt in
sicer v maksimalni višini do 55% upravičenih
stroškov prijavljenega investicijskega projekta, oziroma v višini, ki jo določa kriterij novo
odprtih delovnih mest.
4. V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, bo podjetje z Službo Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisalo pogodbo
(vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije). V pogodbi bo določen način
financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo pričela
veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni
stranki.
5. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih dni
ne bodo odzvali na poziv, se šteje, kot da so
odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev.
6. V primeru, da prejemnik odstopi od
svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora
pisno obvestiti Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko.
7. S pogodbo Služba Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko s prejemnikom podrobneje opredeli način in obliko poročanja prejemnika o
poteku izvajanja projekta, za katerega so
bila dodeljena nepovratna sredstva in postopek nadzora nad porabo sredstev.
8. Prejemnik mora Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko omogočiti nadzor nad po-
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rabo dodeljenih sredstev. Nadzor se izvaja
v skladu s predpisi o namenskosti porabe
proračunskih sredstev. Če bo Služba Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko ugotovila, da sredstva
niso bila uporabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima
pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje
od dneva nakazila do dneva vračila.
9. Osnova za izplačilo nepovratnih sredstev bo s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko potrjen zahtevek za sofinanciranje,
ki ga bo pripravil prejemnik, njegova oblika
pa je predpisana z razpisno dokumentacijo.
Prejemnik bo imel možnost izstavljanja delnih zahtevkov za porabo nepovratnih sredstev. Zadnji rok za izstavitev zahtevka (končnega) za porabo sredstev proračunskega
leta 2006 pa je 15. 10. 2006.
10. Prejemnik mora Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko za zavarovanje izpolnitve
pogodbenih obveznosti predložiti ustrezen
instrument zavarovanja.
11. Prejemnik bo najkasneje do 15. 10.
2006 izstavil končni zahtevek za dodelitev
sredstev in predložil naslednjo dokumentacijo:
– zahtevek za sofinanciranje. Zahtevek
mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan;
– obvezno poročilo in oceno o poteku
investicijskega projekta v času do izstavitve
zahtevka. Poročilo o delu na projektu mora
vsebovati: opis projekta, realizirane aktivnosti in dosežene rezultate ter opis nadaljnjih
aktivnosti v okviru prijavljenega projekta (na
podlagi rezultatov);
– finančni obračun projekta na stroškovniku (priloga pog. št. 2/1), skupaj z računi in
dokazili o plačilu (neto vrednost brez DDV).
V stroškovnik projekta mora biti vpisan vsak
posamezni strošek. Dokazila morajo biti priložena v zaporedju vpisa v stroškovnik in
označena na bančnih izpiskih. Potrebno je
dostaviti originalne račune in en izvod njihovih kopij. Originali se po pregledu vrnejo
prejemniku. Upravičeni stroški (upošteva se
neto vrednost računa, znesek davčne osnove brez DDV, naveden na računu) morajo
biti izkazani kot računi z dokazilom o plačilu
(SWIFT, bančni izpis prometa na transakcijskem računu iz katerega je jasno razvidno
na kateri račun se nanaša);
– dokazila o že realiziranih novih zaposlitvah v okviru investicijskega projekta Dokazila v obliki izpisa zaposlenih se lahko
pridobi na ustreznih institucijah (npr. Zavod
za zdravstveno zavarovanje);
– menična izjava, kateri so priložene 3
bianco menice s klavzulo brez protesta.
12. V primeru, da so v zaključnem finančnem obračunu projekta izkazani neto stroški,
ki so manjši od predvidene vrednosti investicije, se znesek sofinanciranja s strani Službe
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko sorazmerno
zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom
sofinanciranja.
13. Po dokončanju aktivnosti mora podjetje podati zaključno poročilo projekta najkasneje v treh mesecih.
14. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije.
IV. Vsebina vloge
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Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente
po naslednjem vrstnem redu:
1. izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1);
2. prijavni obrazec (razpisni obrazec
št. 2);
3. osnovni podatki o vlagatelju (razpisni
obrazec št. 3) in zahtevane priloge:
– dokazilo o registraciji vlagatelja: za
pravne osebe originalni izpisek iz sodnega
registra, oziroma za samostojne podjetnike
Potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije
(PRS), ki ni starejši od 30 dni;
– bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2004, 2005) potrjene s
strani AJPES-a;
– potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih za
nedoločen čas na zadnji dan meseca pred
oddajo prijave;
– potrdilo o stanju davčnih obveznosti za
preteklo leto, ki ga izda krajevno pristojna
Davčna uprava RS, ki ni starejše od 30 dni;
– potrdilo pristojnega sodišča, da upravičenec ni v postopku prisilne poravnave,
likvidacije in stečajnem postopku, ki ni starejše od 30 dni;
– v primeru graditve pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno
dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi
objektov, Ur. l. RS, št. 110/02);
– v primeru nakupa nepremičnin je potrebno v vlogi predložiti overjene pogodbe
o nakupu nepremičnin (objekti, zemljišča)
– ob črpanju pa je potrebno skupaj z dokazili
o plačilu predložiti tudi dokazila o opravljenem prometu z nepremičninami (potrjen z.k.
predlog);
– v vlogi se za investicijo, ki je predmet
kandidature na razpis lahko predložijo predračuni, predpogodbe(razen za nakup nepremičnin, za katere je potrebno upoštevati
prejšnjo alinejo) – ob črpanju pa je potrebno
predložiti pogodbe in račune z dokazili o
plačilu;
– kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta, na(v) katerem se izvaja investicija,
ki je predmet kandidature na razpis, je potrebno v vlogi predložiti: Z.k. izpisek(e), ki ni(so)
starejši od 1 meseca dni in kopijo pogodbe o
najemu, če vlagatelj ni lastnik objekta in soglasja lastnika(ov) k predvideni investiciji.
4. dispozicija projekta-investicijski načrt
(razpisni obrazec št. 4);
5. izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5).
V. Merila za izbiro
Merila za vrednotenje vlog
Merilo

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Reference vlagatelja
Število novih delovnih
mest
Faznost in predvideni
zaključek investicije
Vpliv investicije na
okolje
Trajnostna naravnanost
investicije
Lokacija investicije in
potresna prizadetost
vlagatelja
Skupaj

Število
točk

24
24
24
10
9
9
100

Merila bodo podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imajo investicijski
projekti, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi
meril za ugotavljanje učinkov investicije, do
porabe sredstev.
Investicijski projekti bodo po doseženih
točkah razdeljeni v tri skupine:
Število Obrazložitev
točk
Investicijski projekt ne dosega
0-50
mejnega števila točk in ni upravičen do sofinanciranja.
Investicijski projekt presega mejno število točk in je upravičen do
sofinanciranja, v kolikor razpisana sredstva niso bila porabljena
že pri projektih, ki so dosegli več
kot 65 točk. Pri sofinanciranju
stroškov investicijskega projekta
51-65 se do porabe sredstev zagotovi
sofinanciranje v višini 45% upravičenih stroškov oziroma 2 mio
SIT za odprto delovno mesto do
vključno VI. stopnje izobrazbe
ter 4 mio SIT za odprto delovno
mesto od VII. in višje stopnje izobrazbe.
Investicijski projekt se ocenjuje
kot ustrezen. Sofinanciranje stroškov investicijskega projekta je
upravičeno, pri čemer se do porabe sredstev zagotovi maksimalna stopnja sofinanciranja; 55%
> 65
upravičenih stroškov oziroma 3
mio SIT za odprto delovno mesto
do vključno VI. stopnje izobrazbe
ter 5 mio SIT za odprto delovno
mesto od VII. in višje stopnje izobrazbe.
VI. Način prijave in razpisni roki
3. Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Padlih
borcev 1, Tolmin vsak delovni dan med 9. in
12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko
posreduje tudi po elektronski pošti, če podjetje na e-mail: info@pososki-rc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
na internet naslovih www.svlsrp.gov.si/ in
www.pososki-rc.si.
4. Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro,
kontaktne osebe:
– Vinko Žagar na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel.
01/478-37-43, e-mail: Vinko.Zagar@gov.si),
– Uroš
Brežan,
Posoški
razvojni center, tel. 05/384-15-14, e-mail:
uros.brezan@pososki-rc.si,
– Vesna
Kozar,
Posoški
razvojni center, tel. 05/384-15-03, e-mail: vesna.kozar@pososki-rc.si
5. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
6. Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge), na naslov Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana je:
– oddaja po pošti, 5. 5. 2006,
– oziroma oddaja v glavno pisarno (IV.
nadstropje), 5. 5. 2006 do 12.ure.
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7. Vloga na razpis mora biti oddana v
skladu s prejetimi navodili in sicer v zaprti
ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj
– vloga – javni razpis za spodbujanje začetnih investicij v malih in srednjih podjetjih na
območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin v
letu 2006« in s polnim nazivom in naslovom
pošiljatelja na zadnji strani.
8. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo prispele na navedeni
naslov kasneje od predpisanega datuma in
ure (ne glede na poštni žig ali drugo vrsto
dostave), ne bodo upravičene do kandidiranja na razpisu in bodo vrnjene pošiljatelju
neodprte.
9. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek pa mora biti
prikazan v slovenskih tolarjih (SIT).
VII. Obravnava vlog:
1. Datum odpiranja: 9. 5. 2006. Odpiranje
ni javno.
2. Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen
imenuje minister za lokalno samoupravo in
regionalno politiko. Komisijo sestavljajo trije
predstavniki Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko in predstavnik Posoškega razvojnega centra. Komisija bo vse pravilno označene vloge odprla
in ugotovila njihovo popolnost. O odpiranju
vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo
vsebuje vloga so uradna tajnost.
3. Strokovna komisija bo v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo.
4. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa
zavrnejo. Zavržejo se tudi vloge vlagateljev,
ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do
Republike Slovenije ter nepopolne vloge, ki
jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma
bodo dopolnjene neustrezno.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Vloga je neutemeljena zlasti, če:
– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena spodbujanju začetnih investicij
in odpiranju novih delovnih mest, ki so povezana z investicijami;
– so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen;
– vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma
niso podatki verodostojni in/ali resnični;
– vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega
razpisa za spodbujanje začetnih investicij v
malih in srednjih podjetjih na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2006;
– vloga upravičenca ne doseže najmanj
51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih
sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več kot
je razpoložljivih sredstev.
6. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo vlagatelji obveščeni s sklepom v
roku 45 dni od odpiranja vlog.
7. Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da
mu razpisana sredstva niso bila dodeljena
neupravičeno, lahko, v roku 8 dni od prejema
sklepa, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih je pritožba vložena Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vlog. Naslovi jo na naslov: Služ-

Št.

ba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova
28, Ljubljana, s pripisom “Pritožba na sklep
– Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij v malih in srednjih podjetjih na območju
občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2006”.
8. Prejemnik mora Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Nadzor se izvaja
v skladu s predpisi o namenskosti porabe
proračunskih sredstev.
9. Če bo Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko ugotovila, da sredstva niso bila
uporabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena ali da so bila sredstva odobrena
na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo
sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec
bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila do dneva vračila.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 4302-27/2007
Ob-9118/06
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02 in 115/05), Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05 in 49/05),
Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju kulture, vzgoje, znanosti in
tehnike med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Francoske republike (Uradni list RS,
št. 14/93, MP, št. 4/93), usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Sporazuma o
znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Državnim inštitutom za
agronomske raziskave v Franciji, (v nadaljevanju »INRA«), podpisanega 9. februarja
2005, ter Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov (št. 631-12/2006, 20. 2. 2006),
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Francosko
republiko
Program INRA 2007–2008
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana. (v nadaljnjem besedilu: agencija)
2. Predmet javnega razpisa
– sofinanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
raziskovalne projekte in sicer krajše obiske
do 14 dni in daljše obiske od 15 dni do treh
mesecev;
– sofinanciranje stroškov raziskav (stroški dela zaposlenih, ki se izključno ukvarjajo
z raziskovalnimi aktivnostmi na projektu kot
neposredni izvajalci mednarodnih projektov;
stroški za nakup inštrumentov in opreme, ki
se izključno in stalno uporablja za razisko-
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valne aktivnosti ter ostali materialni stroški
in storitve).
– agencija bo sofinancirala sodelovanje v
višini do 2,500.000 SIT letno na projekt (ca.
10.000 EUR).
3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje
na naslednji način:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Francoski
republiki;
– stroške bivanja za francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru
zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***),
vendar največ do 100 EUR dnevno v tolarski
protivrednosti in dnevnice do višine določene
v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se
ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS,
št. 142/04, v nadaljevanju: uredba), za kratke
obiske – do 14 dni;
– stroške bivanja za francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemomo
v primeru zasedenosti domov v hotelu B
kategorije (***) ob daljših obiskih – obiski
od 15 dni do treh mesecev in dnevnice do
višine določene v veljavni uredbi. V primeru
zasedenosti domov se za namestitev bivanja
v Sloveniji povrne znesek v višini največ do
300.000 SIT mesečno. Francoskim raziskovalcem se ne glede na dolžino bivanja (kratki
ali dolgi obiski) izplačajo dnevnice ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini
dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno prijaviti na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije;
– projekti trajajo 2 leti (podaljšanje v drugem letu je odvisno od rezultatov sodelovanja v prvem letu);
– prijave se lahko nanašajo na vse znanstvene teme, povezane s področji:
– agronomije,
– biotehnologije,
– varstva narave,
– prehrane/nutricistike,
– vpliv klimatskih sprememb na vsa področje kmetijstva, gozdarstva in prehrane.
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci,
ki:
– so vpisani v evidenco za opravljanje
raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji
oziroma v register zasebnih raziskovalcev
agencije, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane
z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije,
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju
raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav;
Slovenski vodja raziskovalnega projekta,
ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta
iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05);
Pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav;
Slovenski in francoski nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v roku in na način, ki ga določita pristojni instituciji (agencija
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in INRA – Državni inštitut za agronomske raziskave, Služba za mednarodno sodelovanje,
Aline Jeannel, tel. +3(0)142759114, e-mail:
jeannel@paris.inra.fr, naslov: 147 rue de l'
Université, 75338 Paris, Cedex 07, Francija.
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca
A in B (ARRS-MS-FR-INRA-03-A/2006 in
ARRS-MS-FR-INRA-03-B/2006). Prijava na
razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih
(eden v slovenskem in eden v angleškem
jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora
vsebovati naslednje elemente:
a) predlog projekta (do dveh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 300 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca A
(ARRS-MS-FR-INRA-03-A/2006) v slovenskem in angleškem jeziku se pošlje tudi po
elektronski pošti na naslov: razpis-francijainra07-08@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavni metodologiji.
Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost
raziskav;
– možnost za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– vključenost znanstvenic;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
– Skupni slovensko-francoski odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje.
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda Upravni odbor agencije
na podlagi izbire skupnega slovensko-francoskega odbora za znanstveno-tehnološko
sodelovanje, na katero je agencija vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 25,000.000 SIT.
Sofinanciranje v letih 2007 do 2008 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2007.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. januarja 2007 do 31. decembra 2008.
10. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis
za sofinanciranje znanstveno-raziskovalne-
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ga sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Francosko republiko – Program INRA«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah
in z naslovom prijavitelja na naslov: Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Prve štiri strani prijavnega obrazca A (v
slovenskem in angleškem jeziku) se mora
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-francija-inra07-08@arrs.si
11. Rok za predložitev prijav je 15. september 2006 do 12. ure. Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa
te prijave, do vključno petka, 15. septembra
2006, do 12. ure. Prve štiri strani prijavnega
obrazca A (ARRS-MS-FR-INRA-3-A/2006)
morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-francija-inra07-08@arrs.si, do
vključno petka, 15. septembra, do 12. ure.
Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah,
v pisni obliki in po elektronski pošti (samo
obrazec A).
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega odbora, predvidoma v decembru 2006. Javni
razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani
agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi). Interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v
enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF
13, Ljubljana.
Podrobnejše informacije: Marjetica Primožič, tel. 01/478-4715, e-pošta: marjetka.primozic@gov.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 4302-28/2006
Ob-9119/06
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02 in 115/05), Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03),
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega sodelovanja
Republike Slovenije (Uradni list RS št. 12/05
in 49/05), Zakona o ratifikaciji Sporazuma
o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Madžarske (Uradni list RS-MP,
št. 11/95) ter na podlagi usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Protokola
devetega zasedanja Skupnega odbora za
znanstveno in tehnološko sodelovanje med
Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko z dne 15. novembra 2005, Budimpešta,
Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje
mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov (št. 631-12/2006, 20. 2. 2006), Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Republiko
Madžarsko v letih 2007–2008

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja
in bivanja) slovenskih in madžarskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne
projekte in sicer krajših obiskov do 14 dni in
daljših obiskov od 15 dni do 3 mesecev.
3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih na Madžarskem;
– stroške bivanja za madžarske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma
v primeru zasedenosti domov v hotelu B
kategorije (***), vendar največ do 100 EUR
dnevno v tolarski protivrednosti in dnevnice
do višine določene v veljavni uredbi (Uredba
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno
osnovo, Uradni list RS, št. 142/04, v nadaljevanju: uredba), za kratke obiske – do
14 dni;
– stroške bivanja za madžarske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma
v primeru zasedenosti domov v hotelu B
kategorije (***) ob daljših obiskih – obiski
od 15 dni do treh mesecev in dnevnice do
višine določene v veljavni uredbi. V primeru
zasedenosti domov se za namestitev bivanja
v Sloveniji povrne znesek v višini največ do
300.000 SIT mesečno. Madžarskim raziskovalcem se ne glede na dolžino bivanja (kratki
ali dolgi obiski) izplačajo dnevnice ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini
dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije;
– projekti trajajo 2 leti;
– prijave se lahko nanašajo na raziskave
v: tehniških vedah, biotehnologiji (hrana in
zdravje), naravoslovno-matematičnih vedah,
okolju, medicinskih vedah, narodni dediščini,
sodobnih družbenih izzivih.
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco za opravljanje
raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji
oziroma v register zasebnih raziskovalcev
agencije, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane
z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije;
ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju
raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora
izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 96/02 in
115/05);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
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in madžarski nosilec morata vložiti prijavi
načeloma paralelno v terminu in na način,
ki ga določita pristojni instituciji (agencija in
National Office for Research and Technology, H-1052, Budapest Szervita tér 8).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca
A in B (ARRS-MS-HU-03-A/2006 in ARRSMS-HU-03-B/2006) in samostojne priloge.
Prijava na razpis mora biti predložena v 2
pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden
v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži
vodja raziskovalnega projekta na slovenski
strani, mora vsebovati naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca (v
slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje
po elektronski pošti na naslov:razpis-madžarska07-08@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavnih metodologijah.
Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost
raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupni odbor za znanstveno-tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko).
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje
(odobritev števila izmenjav in odobritev
pripadajočih sredstev) izda upravni odbor
agencije na podlagi izbire Skupnega odbora
za znanstveno-tehnološko sodelovanje med
Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, na katero je agencija vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.
Sofinanciranje v letih 2007 do 2008 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2007.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 1. 2007 do 31. 12. 2008.
10. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na Javni razpis
za sofinanciranje znanstveno-raziskovalne-
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ga sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Republiko Madžarsko v letih 2007-2008«,
morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana.
Prve štiri strani prijavnega obrazca (v
slovenskem in angleškem jeziku) se mora
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-madžarska07-08@arrs.si.
11. Rok za predložitev prijav: prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto
prenosa te prijave, do vključno torka, 30. junija 2006 do 12. ure. Prve štiri strani prijavnega obrazca A morajo po elektronski pošti
prispeti na naslov: razpis-madžarska07-08@
arrs.si do vključno torka, 30. junija 2006 do
12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo
prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v
pisni obliki in po elektronski pošti.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po desetem zasedanju skupnega slovensko-madžarskega odbora za
znanstveno in tehnološko sodelovanje, predvidoma v jeseni 2006.
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi), interesenti
pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13,
Ljubljana.
Podrobnejše informacije: Marjetica Primožič, tel. 01/478-47-15, e-pošta: marjetka.primozic@gov.si
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 4302-25/2006
Ob-9120/06
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02 in 115/05), Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03),
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
12/05 in 49/05), Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Češke (Uradni list RS, št.
59/03, MP, št. 14/03), usmeritev Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v
obliki Protokola 7. zasedanja združenega
odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje z dne 27. oktobra 2005 v Pragi ter
Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje
mednarodnih in raziskovalnih in razvojnih
projektov (št. 631-12/06 z dne 20. 2. 2006),
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Republiko Češko
v letih 2007–2008
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
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cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in čeških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstveno
– raziskovalne projekte, in sicer krajše obiske do 14 dni in daljše obiske od enega do
treh mesecev.
3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki
Češki;
– stroške bivanja za češke raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno v
tolarski protivrednosti in dnevnice do višine
določene v veljavni uredbi (Uredba o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 142/04 – v nadaljevanju: uredba), za kratke obiske – do 14 dni;
– stroške bivanja za češke raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(***) ob daljših obiskih (od enega do treh
mesecev) in dnevnice do višine določene v
veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki
se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list
RS, št. 142/04, v nadaljevanju: uredba). V
primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini
največ do 300.000 SIT mesečno. Češkim
raziskovalcem se, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo dnevnice
ob prihodu v Slovenijo za čas trajanja obiska
v enkratnem znesku.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno prijaviti na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije;
– projekti trajajo 2 leti; trajanje posamičnega obiska pri eni pogodbenici, ki se nanaša na posamezen projekt letno ne sme
presegati obiskov pri eni pogodbenici, ki se
nanašajo na posamezen projekt, letno ne
sme presegati dveh mesecev, pri čemer skupni raziskovalni projekti, odobreni po sporazumu, letno ne smejo preseči 6 mesecev;
– prijave se lahko nanašajo na raziskave
v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki,
družboslovju in humanistiki;
– na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih
raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije;
– raziskovalne institucije izvajajo s strani
agencije financirane programe dela javnih
raziskovalnih organizacij ali s strani agencije
financirane oziroma sofinancirane projekte
temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali
odobrene mednarodne projekte (zlasti npr.
sodelovanje v okvirnih programih Evropske
unije na področju raziskav in tehnološkega
razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora
izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega

Stran

2488 /

Št.

33-34 / 31. 3. 2006

projekta po Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in
115/05);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in
češki nosilec morata vložiti prijavi praviloma
paralelno v roku in na način, ki ga določita
pristojni instituciji (agencija in Ministrstvo za
izobraževanje in raziskave Republike Češke).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(ARRS-MS-CS-3/ B/2006 in samostojne priloge. Prijava na razpis mora biti predložena v
2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden
v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži
vodja raziskovalnega projekta na slovenski
strani, mora vsebovati naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca
(ARRS-MS-CS-3/A/2006, v slovenskem in
angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-ceska07-08@
arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje:
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost
raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(skupni slovensko-češki odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje). Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila
izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev)
izda Upravni odbor agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-češkega odbora
za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na
katero je agencija vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.
Sofinanciranje v letih 2007 in 2008 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2007.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. januarja 2007 do 31. decembra 2008.
10. Način predložitve prijave
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Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis
za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Republiko Češko v letih od 2007 do 2008«,
morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Prve štiri strani prijavnega obrazca A (v
slovenskem in angleškem jeziku) se mora
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-ceska07-08@arrs.si.
11. Rok za predložitev prijav je petek,
30. junij 2006, do 12. ure.
Prijave morajo prispeti v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede
na vrsto prenosa te prijave, do vključno petka,
30. junija 2006, do 12. ure. Prve štiri strani
prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-ceska07-08@
arrs.si, do vključno petka 30. junija 2006 do
12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo
prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v
pisni obliki in po elektronski pošti.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla imenovana strokovna
komisija agencije. Nepravočasno prispelih in
nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega odbora, predvidoma do decembra 2006. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
objavljeni tudi na spletni strani agencije (glej
priloge), interesenti pa jih lahko dvignejo tudi
v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana.
Podrobnejše informacije: Petja Stanovnik, tel. 01/478-47-32, e-pošta: Petja.Stanovnik@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 4302-24/2006
Ob-9121/06
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02 in 115/05), Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03),
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega sodelovanja
Republike Slovenije (Uradni list RS št. 12/05
in 49/05) in Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine o sodelovanju
v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni
list RS-MP, št. 4/00), Program sodelovanja
v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine za obdobje
2002-2005 (podpisan 12. 7. 2002), usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo v obliki Protokola 2. zasedanja
skupnega slovensko – ukrajinskega odbora,
podpisanega 22. novembra 2004 v Kijevu,
ter Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov (št. 631-12/2006 z dne 20. 2.
2006), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstveno
raziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Ukrajino v letih
2007–2008

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja
in bivanja) slovenskih in ukrajinskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstveno – raziskovalne projekte in sicer krajše obiske do
7 dni in daljše obiske do 1 meseca.
3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Ukrajini;
– stroške bivanja za ukrajinske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma
v primeru zasedenosti domov v hotelu B
kategorije (***), vendar največ do 100 EUR
dnevno v tolarski protivrednosti in dnevnice
do višine določene v veljavni uredbi (Uredba
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno
osnovo, Uradni list RS, št. 142/04, v nadaljevanju: uredba), za kratke obiske – do 7 dni;
– stroške bivanja za ukrajinske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma
v primeru zasedenosti domov v hotelu B
kategorije (***) ob daljših obiskih (do 1 meseca) in dnevnice do višine določene v veljavni
uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št.
142/04, v nadaljevanju: uredba). V primeru
zasedenosti domov se za namestitev bivanja
v Sloveniji povrne znesek v višini največ do
300.000 SIT mesečno (do 1252 EUR). Ukrajinskim raziskovalcem se ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo
dnevnice ob prihodu v Slovenijo v enkratnem
znesku, za čas trajanja obiska.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno prijaviti na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije;
– projekti trajajo 2 leti;
– prijave se lahko nanašajo na raziskave
v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki,
družboslovju in humanistiki:
– na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih
raziskovalcev, ter izpolnjujejo:
– pogoje, predpisane z Zakonom o
raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije;
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju
raziskav in tehnološkega razvoja),
– zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora
izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 96/02 in
115/05);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in
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ukrajinski nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v roku in na način, ki ga določita pristojni instituciji (v Sloveniji agencija,
v Ukrajini: Ministrstvo za izobraževanje in
znanost, Oddelek za mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje, Kijev 01601
Taras Shevchenko Boulevard, 16. (o_maksimova@mon.gov.ua).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(ARRS-MS-UA-07-08/A/2006 in ARRS-MSUA-07-08/B/2006) in samostojne priloge.
Prijava na razpis mora biti predložena v 2
pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden
v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži
vodja raziskovalnega projekta na slovenski
strani, mora vsebovati naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca
(ARRS-MS-UA-07-08/A/2006) v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi
po elektronski pošti na naslov: razpis-ukrajina07-08@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi
s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete
raziskovalnih projektov, programov oziroma
tehnoloških projektov po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost
raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(skupni slovensko-ukrajinski odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje). Sklep o
izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda upravni odbor agencije na podlagi
izbire skupnega slovensko-ukrajinskega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje,
na katero je agencija vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20.000.000 SIT (83.455
EUR).
Sofinanciranje v letih 2007 do 2008 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2007.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. januar 2007 do 31. december 2008.
10. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis

Št.

za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Ukrajino v letih 2007 do 2008«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za
raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Prve štiri strani prijavnega obrazca A (v
slovenskem in angleškem jeziku) se mora
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-ukrajina07-08@arrs.si
11. Rok za predložitev prijav je petek,
30. junija 2006, do 12. ure.
Prijave morajo prispeti v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede
na vrsto prenosa te prijave, do vključno petka,
30. junija 2006, do 12. ure. Prve štiri strani
prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-ukrajina07-08@
arrs.si, do vključno petka 30. junija 2006, do
12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo
prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v
pisni obliki in po elektronski pošti.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla imenovana strokovna
komisija agencije. Nepravočasno prispelih in
nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega
odbora, predvidoma novembra 2006. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
objavljeni tudi na spletni strani agencije (glej
priloge), interesenti pa jih lahko dvignejo tudi
v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana.
Podrobnejše informacije: Katarina Seršen, tel. 01/478-46-59, e-pošta: katarina.sersen@arrs.si
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 161/06
Ob-8793/06
V skladu s Pravili za promet z nepremičninami, s katerimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 14.S stanovanjska stavba v izmeri 608 m2, vpisana pri vl. št. 7, k.o. Kanji
Dol, vrednost nepremičnine znaša 1,050.000
SIT, 20% DDV znaša 210.000 SIT, kar pomeni, da znaša pogodbena vrednost nepremičnine 1,260.000 SIT oziroma 5.257,89 EUR.
Zaporedna št. 2
Parc. št. 3108 njiva v izmeri 2101 m2,
vpisana pri vl. št. 1501, k.o. Vipavski Križ,
zemljišče je po planu stavbno zemljišče,
vrednost zemljišča znaša 9,013.290 SIT,
20% DDV znaša 1,802.658 SIT, kar pomeni, da znaša pogodbena vrednost zemljišča
10,815.948 SIT oziroma 45.134,15 EUR.
Zaporedna št. 3
Parc. št. 472 neplodno v izmeri 1055 m2,
travnik v izmeri 1322 m2 in travnik v izmeri
5453 m2, vpisana pri vl. št. 667, k.o. Prekopa, zemljišče je po planu stavbno zemljišče,
vrednost zemljišča znaša 15,660.000 SIT,
20% DDV znaša 3,132.000 SIT, kar pomeni, da znaša pogodbena vrednost zemljišča
18,792.000 SIT oziroma 78.417,63 EUR.
Zaporedna št. 4
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Parc. št. 468/4 travnik v izmeri 4499 m2,
vpisana pri vl. št. 667, k.o. Prekopa, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, vrednost
zemljišča znaša 8,998.000 SIT, 20% DDV
znaša 1,799.600 SIT, kar pomeni, da znaša
pogodbena vrednost zemljišča 10,797.600
SIT oziroma 45.057,59 EUR.
Za preračunavanje označene pogodbene
vrednosti za zemljišča v evrih je uporabljen
centralni paritetni tečaj (1 evro = 239,640
SIT).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu,
pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58,
Ljubljana, najkasneje do 14. 4. 2006, do 12.
ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna
(poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba
za nakup stavbnega zemljišča – pod zap. št.
_____ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št.
77-4/2006 za javni razpis. Ponudnikom, ki na
razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek
brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
V skladu z Uredbo o določitvi objektov
in okolišev, ki so posebnega pomena za
obrambo in ukrepih za njihovo varovanje
(Ur. l. RS, št. 7/99, 67/03), bo moral izbrani
ponudnik pod zap. št. 2 pridobiti tudi soglasje
pristojne organizacijske enote Ministrstva za
obrambo, ker je zemljišče v katastrski občini,
ki so navedene v uredbi.
Izbrani ponudnik mora podpisati kupoprodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po
prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot
najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora
plačati v celoti najkasneje v 8 dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe, pri čemer se
položena varščina všteje v kupnino. Če kupec v zgoraj določenem roku ne podpiše
kupoprodajne pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, varščina zapade in velja, da je
odstopil od pogodbe.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 20. 4. 2006 ob 13. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
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Št. 763-10/2006
Ob-8795/06
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, 1000 Ljubljana na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03) objavlja:
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet: Nepremičnine po seznamu:
a) Lokacija okolica Bleda (Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Bled
– kontaktna oseba – Andrej Avsenek, tel.
04/575-03-00)
1. Koča Ribčeva planina, površina
120 m2, gospodarsko poslopje površina
21 m2, dvorišče površina 664 m2, lokacija
Ribčeva planina, Jelovica, parc. št. 679/14
k.o. Nomenj, izhodiščna cena: 2,084.793
SIT;
2. Logarnica Martinček, površina 152 m2,
dvorišče 340 m2, lokacija Martinček, Jelovica, parc. št. 1579/276 k.o. Lancovo, izhodiščna cena 2,023.963 SIT;
3. Koča Bareča dolina, povrišna 112 m2,
dvorišče 460 m2, lokacija Bareča dolina, Bohinj, parc. št. 1249 k.o. Savica, izhodiščna
cena 548.160 SIT;
4. Delavska koča Volčje jame, površina
222 m2, drvarnica površina 12 m2, dvorišče
površina 1097 m2, lokacija Volčje jame, Jelovica, parc. št. 337/89 k.o. Nemški rovt,
izhodiščna cena: 2,551.048 SIT.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedenih nepremičninah oziroma
sprejemljiva uporaba teh nepremičnin je:
stanovanjsko počitniška dejavnost, društvena dejavnost, povezana z naravo, izobraževalna dejavnost, turistična dejavnost,
domača obrt in gospodarska dejavnost, ki
je povezana s kmetijsko – gozdarsko dejavnostjo.
5. Dvosobno stanovanje št. 2 površine
51,32 m2, v 1. nadstropju večstanovanjskega
objekta na naslovu Prečna ulica 3, Bohinjska
Bistrica, ki je zasedeno z najemnikom, ki ima
predkupno pravico po 176. členu Stanovanjskega zakona, izhodiščna cena: 4,907.719
SIT.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini je: stanovanjska dejavnost.
b) Lokacija okolica Ljubljane (Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana – kontaktna oseba – Damjan Oražem, tel.
01/241-06-00)
1. Poslopje Ravnik – poslovna stavba
(bivša menza), površina 65 m2, na lokaciji
Ravnik, parc. št. 220 k.o. Laze, izhodiščna
cena: 899.000 SIT;
2. Gospodarski objekt Ravnik (garaža),
površina 174 m2, na lokaciji Ravnik, parc.
št. 944/221 k.o. Laze, izhodiščna cena:
2,218.000 SIT;
3. Gospodarsko poslopje Mokrc, površina
126 m2, lokacija Mokrc, parc. št. 118.S k.o.
Golo, izhodiščna cena: 1,083.000 SIT, za
predmetno nepremičnino obstaja možnost
uveljavljanja predkupne pravice s strani
predkupnega upravičenca.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedenih nepremičninah oziroma
sprejemljiva uporaba teh nepremičnin je:
stanovanjsko počitniška dejavnost, društvena dejavnost, povezana z naravo, izobraževalna dejavnost, turistična dejavnost,
domača obrt in gospodarska dejavnost, ki
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je povezana s kmetijsko – gozdarsko dejavnostjo.
c) Lokacija okolica Kočevja (Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje – kontaktna oseba Bojan Kocjan, tel.
01/895-04-00)
1. Poslovno stanovanjska stavba površine 171 m2 na parceli št. 213/2, dve gospodarski poslopji površine 17 in 27 m2 ter
dvorišče v izmeri 322 m2, vse na parceli št.
213/1, dvorišče v izmeri 258 m2 na parceli
213/7, solastni del dvorišča – poti do ½ zaradi souporabe na parcelah 213/5 (44 m2
od 88 m2) in 213/8 (40 m2 od 80 m2). Vse
parcele so vpisane v zemljiško knjigo pri
vložni številki 246 k.o. Mahovnik, lokacija
Rožna 36, Kočevje, del objekta je zaseden
z najemnikom za nedoločen čas, izhodiščna
cena: 8,000.000 SIT;
2. Poslovna stavba v izmeri 141 m2 na
parceli št. 213/10, gospodarsko poslopje v
izmeri 109 m2 ter dvorišče v izmeri 157 m2,
oboje na parceli št. 213/4, dvorišče v izmeri 448 m2 na parceli št. 213/6, solastni del
dvorišča – poti do 1/2 zaradi souporabe na
parcelah 213/5 (44 m2 od 88 m2) in 213/8
(40 m2 od 80 m2). Vse parcele so vpisane
v zemljiško knjigo pri vložni številki 246 k.o.
Mahovnik., lokacija Rožna 36, Kočevje, izhodiščna cena: 8,600.000 SIT.
3. Stavbno zemljišče v izmeri 1262 m2 na
parceli 213/9 k.o. Mahovnik, lokacija Rožna
ulica, Kočevje, izhodiščna cena: 3,800.000
SIT.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedenih nepremičninah oziroma
sprejemljiva uporaba teh nepremičnin je:
stanovanjsko počitniška dejavnost, društvena dejavnost, povezana z naravo, izobraževalna dejavnost, turistična dejavnost, domača obrt in mirna gospodarska dejavnost.
c) Lokacija okolica Celja (Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Celje – kontaktna oseba Miran Orožim, tel.
03/544-19-64)
1. Delavska koča in gospodarsko poslopje, površina 110 m2, dvorišče površina 511 m2, lokacija Javorje 16 a, Vitanje,
parc. št. 756/2 k.o. Brezen, izhodiščna cena:
4,450.000 SIT.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini oziroma sprejemljiva uporaba te nepremičnine je: stanovanjsko počitniška dejavnost, društvena
dejavnost, povezana z naravo, izobraževalna dejavnost, turistična dejavnost, domača
obrt in gospodarska dejavnost, ki je povezana s kmetijsko – gozdarsko dejavnostjo.
2. Pisarna površine 15, 65 m2 v poslovni stavbi v Vitanjah, lokacija Doliška cesta
14, Vitanje, parc. št. 252/1 k.o. Vitanje s
pripadajočim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah stavbe, funkcionalnem zemljišču in dvorišču, izhodiščna
cena: 2,250.000 SIT.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedenih nepremičninah oziroma
sprejemljiva uporaba te nepremičnine je: pisarniška dejavnost.
d) Lokacija okolica Maribora (Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Maribor – kontaktna oseba Jožef Mrakič, tel.
02/234-16-15).
Dvosobno stanovanje površine 58,99 m2,
v mansardi večstanovanjskega objekta na
naslovu Čreta 43, Orehova vas, ki je zasedeno z najemnikom, ki ima predkupno pravico po 176. členu Stanovanjskega zakona,
izhodiščna cena: 7,850.000 SIT.

Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini je: stanovanjska dejavnost.
2. Rok za zbiranje ponudb je 12. 5. 2006
do 8.30. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo
priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma ali ure.
3. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo,
da je ponudnik nakupa položil varščino v
višini 10% izhodiščne cene za vsako ponujeno nepremičnino na podračun Zavoda za
gozdove Slovenije št. 01100-6030234244,
sklic na št. 101-959, pri Upravi za javna
plačila, Urad Ljubljana. Ponudnikom, katerih
ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino
brezobrestno vrnili v nominalnem znesku v
desetih dneh od sprejema odločitve, da se
njihova ponudba ne sprejme. Varščina bo
ponudniku, ki bo na razpisu uspel, všteta
v kupnino.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis is sodnega registra za
pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30
dni, lahko je fotokopija, izpis iz sodnega registra za samostojne podjetnike, (subjekti
držav, ki niso članice Evropske unije, morajo
priložiti še kopijo pravnomočne odločbe Ministrstva za pravosodje o ugotovitvi vzajemnosti med državama),
– dokazilo o plačilu varščine,
– matično in davčno številko ponudnika,
številko TRR,
– navedbo nepremičnine, ponujeno
ceno,
– dejavnost oziroma uporaba, ki se bo
izvajala na predmetu prodaje,
– kontaktno osebo ponudnika in njegovo
telefonsko številko,
– navedbo, da je ponudba veljavna najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov:
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana. Na pošiljki mora biti pripis:
»Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb«.
6. Javno odpiranje ponudb bo 12. 5.
2006 ob 9. uri na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravočasno
prispele ponudbe bo obravnavala Komisija
za vodenje in nadzor postopka prodaje in zamenjave državnega premoženja ter oddaje
državnega premoženja v najem in vse ponudnike obvestila o izboru najkasneje v roku 60
dni od dneva javnega odpiranja ponudb.
7. Ponudba mora biti veljavna najmanj 90
dni po datumu odpiranja ponudb. Merilo za
izbor je ponujena najvišja cena. Predpogoj
za izbor je sprejemljiva dejavnost oziroma
sprejemljiva uporaba nepremičnin, kot je navedena za vsako nepremičnino pod točko
1. tega razpisa. Prodajalec na podlagi tega
zbiranja ponudb ni zavezan skleniti pogodb,
oziroma si pridržuje pravico, da lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla
ustavi.
8. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske potrditve pogodbe,
izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo,
davek in morebitne druge stroške) plača izbrani ponudnik.
9. Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno, poznejše reklamacije se
ne upoštevajo.
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10. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izboru in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo.
Celotno kupnino mora plačati v 8 dneh po
sklenitvi pogodbe, kar je bistvena sestavina
pravnega posla, pri čemer se znesek vplačane varščine všteje v kupnino. Če kupec v
tem roku ne plača kupnine, pripade varščina
prodajalcu. V tem primeru lahko prodajalec
razdre pogodbo brez dodatnega opomina.
Prenos prodane nepremičnine ni možen
pred plačilom celotne kupnine.
11. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem (ogledi, mapne kopije, ipd)
prodajanih nepremičnin interesenti dobijo pri
kontaktnih osebah na tel. številkah, ki so navedene v 1. točki razpisa, v zvezi s pravnimi
vprašanji pa na tel. 01/470-00-59.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-8814/06
Varstveno delovni center, Vilharjeva ulica
14, 6230 Postojna, objavlja
poizvedovalni razpis
za najem poslovnih prostorov
za potrebe VDC Postojna
Pogoji:
1. Prostori morajo biti prilagojeni osnovni
dejavnosti delovnega centra – vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji, v
skladu s Pravilnikom o tehničnih pogojih za
izvajanje socialno varstvene storitve vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ter za izvajanje institucionalnega
varstva uporabnikov teh storitev (Ur. l. RS,
št. 101/00).
2. Dostop do prostorov mora biti brez arhitekturnih ovir v skladu z veljavnimi predpisi
o graditvi objektov brez arhitektonskih ovir
(Ur. l. RS, št. 92/99).
3. Prostori morajo biti v bližini postaje javnega prevoznega sredstva, urejena mora biti
prometna infrastruktura, objekt mora imeti
dvorišče, biti mora vključen v okolje, v bližini morajo biti zelene in javne rekreacijske
površine.
4. Potrebna skupna tlorisna površina za
dejavnost ca. 450 m2, ki zajema:
– večnamenski prostor s čajno kuhinjo,
– 4 delavnice,
– soba za pomirjanje,
– 4 pisarniški prostori,
– prostor za individualno obravnavo,
– garderobe,
– sanitarije za invalide,
– sanitarije za delavce,
– sanitarije 2 × moški, 2 × ženski,
– toaletni prostor,
– skladišče,
– prostor za čistila,
– kotlovnica (prostor za vzdrževalca),
– garaža.
Ponudbi naj se priloži skico prostorov.
5. Zemljišče mora biti komunalno opremljeno (kanalizacija, vodovod, ogrevanje).
Imeti mora ločeno števec za odčitavanje porabe (elektrike, vode, plina).
6. Objekt mora imeti trifazno napeljavo
električnega toka.
7. V primeru, da ima objekt dva ali več
nadstropij, mora imeti urejeno dvigalo ali možnost neposrednega dostopa z invalidskim
vozičkom.
8. Vhodi in sanitarije morajo biti dostopni
in uporabni za gibalno ovirane osebe. Vhodi
morajo biti ločeni po namenu.
9. Prostori morajo imeti uporabno dovoljenje in izkazati je potrebno lastništvo prostorov.

Št.

10. Zagotovljen mora biti dolgoročen najem – 10 let, z možnostjo podaljšanja in odpovednim rokom najmanj 6 mesecev.
11. Ponudnik naj v ponudbi poda ceno
najema za m2.
Rok za zbiranje ponudb: 8 dni od te objave.
Ponudbe pošljite na naslov Varstveno
delovni center Postojna, Vilharjeva 14, 6230
Postojna.
Varstveno delovni center Postojna
Št. 17/2006
Ob-8939/06
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola, objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj/-ica za
program živilstvo za naslednja predmetna
področja: Strokovna terminologija v tujem jeziku, Poslovno sporazumevanje in vodenje,
Ekonomika in menedžment podjetja, Računalništvo in informatika v živilstvu, Kemija in
biokemija, Biologija z ekologijo, Mikrobiologija
in biotehnologija, Trženje v živilstvu, Tehnološki procesi in procesna tehnika z varstvom pri
delu, Embalaža in transport v živilstvu, Tehnologija mesa in mesnih izdelkov, Tehnologija
mleka in mlečnih izdelkov, Tehnologija rastlinskih živil, Tehnologija predelave žit, Tehnologija vina, Živilska kemija z analizo živil, Prehrana
in dietetika, Higiena živil in nadzor, Zakonodaja
v živilstvu in zagotavljanje kakovosti, Prehrana z gastronomijo, Tehnologija velikih kuhinj,
Tehnologija živil živalskega izvora, Tehnologija
rastlinskih živil in Praktično izobraževanje.
V skladu s 33. in 34. členom Zakona o
višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS,
št. 86/04) bo naziv predavatelj/-ica višje strokovne šole podeljen kandidatu/kandidatki, ki
izpolnjuje predpisane pogoje:
– Izobrazba – izpolnjevati je treba zahteve iz Odredbe o smeri strokovne izobrazbe
predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe živilstvo (Ur. l. RS, št. 8/99).
Odredbo lahko poiščete na spletni strani
http://www.bic-lj.si.
– Najmanj tri leta delovnih izkušenj na
predmetnem področju, za katerega kandidirate.
– Merila za določitev vidnih dosežkov na
strokovnem področju za pridobitev naziva
predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 20/06).
Obrazec dobite na spletni strani.
Informacije in potrebno dokumentacijo
lahko dobite na naslovu šole: Biotehniški
izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola, Ižanska 10, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-76-03 ter na spletni strani.
Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejemamo
14 dni po objavi razpisa na isti naslov s
pripisom »predavatelj višje šole«. Obrazec
Merila za določitev vidnih dosežkov pošljite
tudi na disketi ali na e-pošto: vss@bic-lj.si.
O imenovanju bomo kandidate obvestili
v zakonitem roku.
Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana, Višja strokovna šola
Ob-9167/06
Predavateljski zbor Višje strokovne šole
Šolskega centra Velenje objavlja na podlagi
Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv
predavatelja višje šole
razpis
za pridobitev naziva predavatelj
višje šole za predmete v naslednjih
izobraževalnih programih:
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A) Program elektronika:
– strokovna terminologija v tujem jeziku
za angleški in nemški jezik,
– poslovno sporazumevanje in vodenje,
– ekonomika in menedžment podjetij,
– varstvo pri delu,
– tehniški predpisi in projektiranje,
– računalništvo in informatika,
– računalniško vodeni procesi,
– materiali v elektrotehniki,
– električne meritve,
– krmilni in regulacijski sistemi,
– elektronska vezja in naprave,
– prenosna elektronika,
– industrijska elektrotehnika in
– praktično izobraževanje.
B) Program informatika:
– ekonomika in menedžment podjetja,
– računalniške komunikacije in omrežja,
– dokumentiranje informacijske tehnologije,
– računalniško vodeni procesi,
– svetovanje in tehnična podpora pri uporabi informacijskih tehnologij,
– informacijski sistemi,
– razvoj programskih aplikacij in
– sodobne telekomunikacije.
C) Program mehatronika:
– ekonomika in menedžment podjetij,
– robotski sistemi,
– komunikacijske tehnologije,
– elektromehanski elementi in sistemi ter
– praktično izobraževanje.
Kandidati morajo za pridobitev naziva
predavatelj višje šole izpolnjevati pogoje določene v Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04), za program
Elektronika pogoje po Odredbi o izobrazbi
predavateljev višjih šol in drugih strokovnih
delavcev v višjem strokovnem izobraževanju
(Ur. l. RS, št. 33/96 in 54/96), za program
Informatika po Pravilniku o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v
programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Informatika (Ur. l. RS, št. 15/03),
za program Mehatronika pa po Pravilniku o
izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih
delavcev v višješolskem študijskem programu Mehatronika (Ur. l. RS, št. 101/04).
Za predmete v vseh programih morajo
kandidati izpolniti tudi pogoje, določene z
Merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 20/06).
Kandidate za pridobitev naziva vabimo,
da pošljejo prijave z življenjepisom in drugimi pisnimi dokazili o izpolnjevanju pogojev
(fotokopijo diplome, dokazilo o pedagoško
andragoški izobrazbi, potrdilo o strokovnem
izpitu, fotokopijo delovne knjige, pisna dokazila za vidne dosežke na strokovnem področju), v 8 dneh od objave razpisa na Šolski center Velenje, Višja strokovna šola, Trg
mladosti 3, Velenje. Podrobnejše informacije
lahko kandidati dobijo na tel. 03/896-06-42.
Šolski center Velenje
Višja strokovna šola
Št. 410-44/2006
Ob-8799/06
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2006 (Uradne objave Snežnik, 8/05) in 7. člena Pravilnika o finančnih
intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Občini Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št. 74/02 in
78/04, Uradne objave časopisa Snežnik 5/03
in 5/04), Komisija za kmetijstvo objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov kmetijstva
v Občini Ilirska Bistrica v letu 2006
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I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov kmetijstva v Občini Ilirska
Bistrica, za leto 2006, sredstva se namenijo
za:
– sofinanciranje delovanja kmetijskih društev,
– subvencioniranje zdravniških pregledov
za plemenske žrebce,
– izobraževanje kmetov,
– regresiranje stroškov prevoza mleka,
– subvencioniranje zatiranja kroničnega
mastitisa,
– subvencioniranje osemenitev krav.
II. Sofinanciranje delovanja kmetijskih
društev:
1. Višina predvidenih sredstev 1,030.000
SIT.
2. Upravičenci do sredstev: so neprofitna
društva s področja kmetijstva na območju
Občine Ilirska Bistrica in društva, kjer so člani, ki so upravičenci do sredstev regijsko ali
drugače povezani, če na območju občine za
to področje ni registriranega društva.
3. Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev:
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirana društva s področja kmetijstva,
– v letu razpisa organizirajo programe
oziroma aktivnosti strokovnega dela, strokovnih prireditev, prenosa tržnih informacij in
izdaje strokovno informativnih publikacij,
– delujejo na področju Občine Ilirska Bistrica,
– predložijo finančno ovrednoten program dela.
4. Višina sofinanciranja: višina dodeljenih
sredstev je do 100% upravičenih stroškov
(stroški izobraževanj, stroški organizacije in
izvedbe prireditev, stroški sodelovanja na
strokovnih prireditvah, stroški izdaje publikacij, stroški organizacije in izvedbe delovnih akcij) in je odvisna od pomena akcij za
razvoj področja delovanja društva, števila
članov, pomembnosti delovanja društva za
razvoj in ohranjanje kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica, od zagotovitve lastnih sredstev
in predvidenih sredstev.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – kmetijska društva«.
III. Subvencioniranje stroškov zdravniških
pregledov za plemenske žrebce:
1. Višina predvidenih sredstev: 350.000
SIT.
2. Upravičenci do sredstev: so fizične
osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na
območju Občine Ilirska Bistrica ter imajo licenciranega žrebca.
3. Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev: na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki opravijo letne preiskave
žrebcev na kužno malokrvnost (IAK), konjski arteritis in infekciozni metritis kopitarjev
(CEM).
4. Višina sofinanciranja: za subvencioniranje letne preiskave posameznega plemenskega žrebca se nameni sredstva v višini
največ 50.000 SIT in se lahko realizira do
višine razpoložljivih sredstev.
5. Koriščenje sredstev: koriščenje sredstev je možno na podlagi predložene vloge
z zahtevano dokumentacijo in računa o plačilu preiskave do vrednosti 50.000 SIT, ki jo
sofinancira Občina Ilirska Bistrica. Prejemnik
sredstev ne sme zmanjšati števila živali za
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katero je prejel subvencijo v obdobju treh let.
Koriščenje sredstev je možno do njihove porabe oziroma najdalj do 31. 12. 2006.
6. Označitev vloge: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – plemenski žrebci«.
IV. Izobraževanje kmetov:
1. Višina predvidenih sredstev je
1,534.797 SIT.
2. Upravičenec do sredstev: kmetijska
svetovalna služba Ilirska Bistrica in drugi
izbrani izvajalci izobraževanja ter delavnic
na podlagi programa izobraževanja.
3. Pogoji za pridobitev sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– predložijo dokazila, da so strokovno
usposobljeni za opravljanje storitve,
– predložijo finančno ovrednoten program izobraževanja.
4. Višina subvencije: višina finančne pomoči je do 100% upravičenih stroškov (stroški honorarjev predavateljem predavanj
in izobraževalnih tečajev, stroški uporabe
prostorov za izvedbo tečajev in predavanj,
stroški nabave strokovne literature, stroški
demonstracijskih poizkusov, ostali materialni
stroški, ki ga za tekoče leto potrdi Občinski
svet Občine Ilirska Bistrica.
5. Označitev zahtevka: pisna vloga morajo biti poslana v zaprtih ovojnicah, opremljena z naslovom pošiljatelja in označena z oznako »Ne odpiraj – izobraževanje
kmetov«.
V. Regresiranje stroškov prevoza mleka:
1. Višina predvidenih sredstev je
2,000.000 SIT.
2. Upravičenci do sredstev: fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in se
ukvarjajo s proizvodnjo mleka na območju
Občine Ilirska Bistrica ter imajo dovoljenje
MKGP, Veterinarske uprave Republike Slovenje za oddajo mleka v javno potrošnjo.
3. Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev: na javni razpis lahko v imenu proizvajalcev mleka kandidira kmetijska
zadruga ali druga pravna oziroma fizična
oseba, ki na območju Občine Ilirska Bistrica
izvaja zbiranje, odkup in prevoz mleka.
4. Višina subvencije: za prevoz mleka se
izplača subvencija v višini 2 SIT po litru odkupljenega mleka. Omenjena sredstva se izplača neposredno izvajalcu zbiranja, odkupa
in prevoza mleka po opravljenih storitvah.
5. Koriščenje sredstev: koriščenje sredstev je možno na podlagi zahtevka s priloženim računom za opravljene storitve prevoza
mleka in seznamom uporabnikov storitev
(kmetov proizvajalcev mleka) s količino
odkupljenega mleka po posameznem uporabniku, ki ga Oddelku za gospodarstvo in
finance Občine Ilirska Bistrica predloži oseba, ki organizira zbiranje, odkup in prevoz
mleka enkrat mesečno. Koriščenje sredstev
je možno do njihove porabe oziroma najdlje
do 31. 12. 2006.
6. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – javni razpis – prevoz mleka«.
VI. Subvencioniranje zatiranja kroničnega mastitisa:
1. Višina predvidenih sredstev 2,895.000
SIT.
2. Upravičenci do sredstev: fizične osebe,
ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju
Občine Ilirska Bistrica in izvajajo ukrepe za
zatiranje kroničnega mastitisa.

3. Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev: na javni razpis lahko v
imenu upravičencev kandidirajo pravne oziroma fizične osebe, ki so registrirani izvajalci
javne veterinarske službe in imajo koncesijo
za opravljanje veterinarske dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica.
4. Višina subvencije: za zatiranje in preprečevanje kroničnega mastitisa pri kravah
molznicah se za vsako zdravljenje nameni
10.000 SIT na kravo in se lahko realizira
do višine razpoložljivih sredstev. Omenjena
sredstva se izplača neposredno izvajalcu zatiranja in preprečevanja kroničnega mastitisa
po opravljenih storitvah. Koriščenje sredstev
je možno na podlagi zahtevka in seznama s
priloženimi posameznimi izjavami uporabnika storitve iz območja Občine Ilirska Bistrica,
ki ga Oddelku za gospodarstvo in finance
Občine Ilirska Bistrica predloži izvajalec enkrat mesečno. Koriščenje sredstev je možno
do njihove porabe.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – preprečevanje mastitisa«.
VII. Subvencioniranje osemenitve krav:
1. Višina predvidenih sredstev 1,000.000
SIT.
2. Upravičenci do sredstev: fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica in se ukvarjajo
z rejo govedi.
3. Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev: na javni razpis lahko v
imenu upravičencev kandidirajo pravne oziroma fizične osebe, ki so registrirani izvajalci
javne veterinarske službe in imajo koncesijo
za opravljanje veterinarske dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica.
4. Višina subvencije: za vsako osemenitev goveje plemenice se nameni 1.225 SIT
in se lahko realizira do višine razpoložljivih
sredstev. Na podlagi omenjene subvencije
je v letu 2006 cena za uporabnika storitev
6.000 SIT. Omenjena sredstva se izplača
neposredno izvajalcu osemenjevanja po
opravljenih storitvah. Koriščenje sredstev je
možno na podlagi zahtevka in seznama s
priloženimi posameznimi izjavami uporabnika storitve iz območja Občine Ilirska Bistrica,
ki ga Oddelku za gospodarstvo in finance
Občine Ilirska Bistrica predloži izvajalec enkrat mesečno. Koriščenje sredstev je možno
do njihove porabe.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – osemenjevanje krav«.
VII. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo s podatki
o vlagatelju, obrazložitvijo, navedbo vrednosti programa oziroma projekta, navedbo virov financiranja na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi
prilogami in dokazili, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
zaključka javnega razpisa na Občini Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, med delovnim časom v sprejemni pisarni (pritličje levo). Razpisna dokumentacije
je na razpolago tudi na spletni strani Občine
Ilirska Bistrica, http://www.ilirska-bistrica.si.
VIII. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tričlanska komisija,
ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo
odločal župan Občine Ilirska Bistrica. Sklep
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za pomoči pod zaporedno številko II., IV., V.,
VI. in VII. bodo prosilci prejeli najpozneje v
roku 45 dni od odpiranja vlog, pod zaporedno številko III. pa v roku 15 dni od prejema
vloge. Nepravočasne vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja
nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni.
Rok dopolnitve je 5 dni od dneva prejema
obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni se zavržejo. Odpiranje prijav bo 3 dan po izteku roka
za oddajo prijav. Odpiranje prijav ni javno.
IX. Rok za vložitev zahtevkov
Vloge za pomoči pod zaporedno številko
II., IV.,V., VI. in VII. s predpisano dokumentacijo morajo prispeti najkasneje 30 dan po
objavi javnega razpisa do 14. ure, na naslov
Občina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo in finance, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Rok za oddajo vloge za pomoč pod zaporedno številko III. je od objave popravka
razpisa pa do porabe sredstev oziroma najpozneje do 31. 12. 2005. V tekočem mesecu
bodo obravnavane vloge, ki bodo prispele do
zadnjega dne v preteklem mesecu.
XI. Informacije
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo in finance,
Bazoviška 14, Ilirska Bistrica ali na telefon
05/71-41-361, kontaktni osebi Nevenka
Tomšič in Boštjan Primc.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 671-0001/2006-501
Ob-8948/06
Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS,
št. 22/98), Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93,…74/98) in Statuta
Občine Ravne na Koroškem (Ur. l. RS, št.
39/99,…65/03) Občina Ravne na Koroškem
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2006, ki jih
bo občina sofinancirala iz občinskega
proračuna za leto 2006, v višini
33,300.000 SIT
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva,
– zveze športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa,
– ustanove, ki so bile ustanovljene za
opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje
tehnične in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
Letnega programa športa v Občini Ravne
na Koroškem.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
razen zavodov s področja vzgoje in izobraževanja,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti,
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– da imajo organizirano redno športno
dejavnost najmanj 36 tednov na leto,
– da so registrirani in delujejo že najmanj
leto dni,
– da delujejo zakonito.
2. Občina bo v skladu z Letnim programom športa Občine Ravne na Koroškem
za leto 2006 sofinancirala naslednje programe:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju),
– športna dejavnost študentov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– izgradnja in vzdrževanje javnih športnih
objektov,
– delovanje športnih zvez,
– informatika v športu,
– informiranje o športu v medijih,
– založniška dejavnost v športu,
– propagandna dejavnost v športu,
– miselne in specifične športne panoge,
– športna vzgoja odraslih s posebnimi
potrebami,
– posebne nagrade za izredne športne
dosežke,
– promocijske športne prireditve (mednarodne igre šolarjev),
– program preživljanja prostega časa
otrok med počitnicami.
3. Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe
za izvajanje programov športa v skladu z
razpisno dokumentacijo, ki jo od 3. 4. 2006
dobijo v tajništvu Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik ali na Športnem
zavodu pri Mileni Zagernik.
4. Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v tajništvu Občine Ravne na Koroškem
pri Andreji Jezernik ali pošljejo na naslov:
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot
5, 2390 Ravne na Koroškem, z označbo
»Javni razpis – šport 2006«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je 18. 4. 2006 do
10. ure.
5. Odpiranje ponudb bo komisija opravila
20. 4. 2006 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
6. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po končanju
javnega razpisa.
7. Izbrani programi bodo sofinancirani
na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini
Ravne na Koroškem.
8. Podrobne informacije o prijavi dobite
na Občini Ravne na Koroškem pri Ervinu
Rozmanu, tel. 02/870-55-39 in Mariji Vrhovnik Čas, 02/870-55-34 ali na Športnem
zavodu Ravne, pri Mileni Zagernik, tel.
02/82-15-414.
9. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne
na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov športa za leto 2006.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 650-01-02/06
Ob-8949/06
Občina Črna na Koroškem na podlagi
določil Zakona o izvrševanju proračuna Re-
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publike Slovenije izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/03, 61/05
in 90/05), 10. člena Zakona o športu (Ur. l.
RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03) in 8.
člena Pravilnika o financiranju športa v Občini Črna na Koroškem (Ur. l. RS, št. 70/03)
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov na področju športa, ki jih bo
v letu 2006 Občina Črna na Koroškem
sofinancirala iz občinskega proračuna
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju športa, ki
jih bo v letu 2006 Občina Črna na Koroškem
sofinancirala iz občinskega proračuna.
3. Iz proračunskih sredstev se bodo financirali naslednji programi:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov:
– športna vzgoja predšolskih otrok,
– športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja mladine,
– športna dejavnost študentov;
2. športna rekreacija;
3. kakovostni šport;
4. vrhunski šport;
5. šport invalidov;
6. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov;
7. promocijska dejavnost;
8. sredstva za normalno delo ŠZ Črna
na Koroškem.
4. Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva,
– zveza športnih društev,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki imajo organizirano športno dejavnost
po Zakonu o društvih,
ob pogoju da:
– imajo sedež v Občini Črna na Koroškem;
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti;
– imajo organizirano redno vadbo;
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini in so registrirani v skladu z
Zakonom društvih;
– občini dostavljajo redno poročilo o realizaciji programa ter druge zahtevane podatke.
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 letu 2006 je
13,800.000 mio SIT.
7. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po
pošti z datumom oddaje do najkasneje do
24. aprila 2006 ali na sedežu Občine Črna
na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, do najkasneje 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
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem.
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Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in z oznako: »Ne odpiraj!
Javni razpis-šport 2006«.
Odpiranje ponudb bo opravila komisija na
sedežu naročnika.
8. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje programov športa.
9. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe po sprejemu proračuna občine za
leto 2005.
10. Informacija o razpisni dokumentaciji
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem, vsak
delavnik od 8. do 14. ure ali na spletni strani
www.crna.si.
Dodatne informacije dobite na sedežu
Občine Črna, tel. 02/870-48-12.
Občina Črna na Koroškem
Št. 322-1/2006-1710

Ob-8962/06

Javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto za leto 2006
za sofinanciranje izvedbe tradicionalne
prireditve Teden cvička v Novem mestu
Javni razpis se izvede na podlagi Zakona
o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list
RS, št. 2/04), Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 13/06), 30. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto in Spremembi Odloka
o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2006 sprejetega na 26. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, 29. 3.
2006.
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih
aktivnosti v okviru Tedna cvička v Novem
mestu:
– organiziranje in izvedba strokovnega
dela prireditve (okrogle mize, strokovna predavanja…),
– organiziranje in izvedba ocenjevanja
vin v okviru Tedna cvička,
– organiziranje in izvedba tradicionalne
povorke,
– organiziranje in izvedba zabavnega
dela prireditve,
– izdelava priznanj, nagrad in biltena,
– izvedba promocijskih aktivnosti.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo vinogradniška
društva oziroma zveza, ki pokriva območje
vinorodnega okoliša Dolenjska:
– da ima sedež v Mestni občini Novo
mesto,
– da opravlja dejavnost na neprofitni ravni,
– da izvajajo aktivnosti v Mestni občini
Novo mesto in v vinorodnem okolišu Dolenjska,
– da združuje aktivnosti vsaj 7 društev.
4. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov navedenega pri 2. točki tega
razpisa je 10,000.000 SIT na proračunski
postavki 16 047307 Teden cvička.
5. Rok za izvedbo: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2006 v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
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Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
– izvedba ocenjevanja vin, izdelava priznanj ter biltena v okviru Tedna cvička: 20
točk;
– izvedba vsaj dveh strokovnih posvetovanj: 10 točk;
– organiziranje tradicionalne povorke: 10
točk;
– izvedba tridnevne prireditve na dveh lokacijah z udeležbo vsaj 10 društev: 50 točk,
– promocija: 10 točk.
Na podlagi točkovanja je možnih največ
100 točk. Vsaka točka je vredna 100.000
SIT.
8. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje dokumente:
Finančno ovrednoteni program za vsako
nalogo iz 2. točke tega razpisa vlagateljev in
izvajalcev na podlagi prejete vloge.
9. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala in pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Odpiranje vlog, ki jo vodi strokovna komisija ne bo javno in se bo izvajalo tretji delovni
dan po zaključku razpisa.
Vse pravočasno prispele vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del
tega razpisa.
Sredstva bodo upravičencu in izvajalcem
nakazana skladno z odobreno vlogo upravičenca na podlagi prejetega zahtevka in
predloženem dokazilu o izvedeni aktivnosti,
ki ga mora upravičenec oziroma izvajalec
posredovati najkasneje do 30. 6. 2006.
Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku osmih dni
od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki
jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
10. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo biti oddane na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 14. 4.
2006, ali ta dan poslane po pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti z oznako na
prvi strani »Ne odpiraj – vloga na razpis za
sofinanciranje izvedbe tradicionalne prireditve Teden Cvička«.
11. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30
dneh po zaključku razpisa.
12. Informacije
Razpisna dokumentacija bo upravičenim vlagateljem poslana po pošti, sicer
pa jo lahko dobijo informacije na Oddelku
za kmetijstvo in turizem MO Novo mesto,
Seidlova 1, ali na spletni strani MO NM:
www.novomesto.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo po tel. 07/393-92-65
(Drago Košak) ali po elektronski pošti: drago.kosak@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Ob-9130/06
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje tekmovanj učencev v
znanju v letu 2006
1. Predmet razpisa je sofinanciranje
tekmovanj učencev v zanju v šolskem letu
2005/06.
2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis:
upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu
so osnovne šole Mestne občine Novo mesto. Tekmovanja, ki jih bodo osnovne šole
prijavile na ta razpis, morajo biti izvedena v
šolskem letu 2005/06. Sofinancirana bodo
tista regijska in državna tekmovanja učencev
v znanju, ki so navedena v prijavnem obrazcu. Poleg prijavnega obrazca morajo šole
izpolniti še zbirni obrazec. Vloga na razpis
je popolna, če šola pošlje izpolnjen zbirni in
prijavni obrazec.
3. Merila za sofinanciranje
Sredstva se bodo dodeljevala za dosežke na tekmovanjih, udeležbo in organizacijo
tekmovanj.
Prijavljena regijska in državna tekmovanja bodo ovrednotena na podlagi naslednjih
meril:
– za dosežke bodo nagrajeni rezultati od
1. do 5. mesta,
– za udeležbo na tekmovanjih se bo upoštevalo število tekmovalcev in mentorjev,
– za organizacijo tekmovanj se bo upoštevalo število udeležencev (tekmovalcev in
mentorjev).
Podrobneje so merila predstavljena v
razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev
za tekmovanje učencev za leto 2006 je
2,000.000 SIT.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2006.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 18. 8.
2006, ali najpozneje ta dan poslane po pošti
kot priporočena pošiljka, v zaprti ovojnici z
oznako na prvi strani »Ne odpiraj – Vloga na
razpis za tekmovanja učencev v znanju«, na
zadnji strani ovojnice pa mora biti navedeno
ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
MO NM, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, ne bodo obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v
roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se zavrže.
Komisija za pomanjkljive podatke v prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril ocenila
samo znane podatke, navedene v prijavnem
obrazcu za posamezno tekmovanje.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo upravičenim vlagateljem poslana po pošti, sicer pa jo lahko

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti
MO Novo mesto, Seidlova cesta 1, ali na
spletni strani MO Novo mesto na naslovu
www.novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 39-39-254
(Tončka Novak).
Mestna občina Novo mesto
Ob-9131/06
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektnega dela v
osnovnih šolah v letu 2006
1. Predmet razpisa je sofinanciranje projektnega dela v osnovnih šolah v šolskem
letu 2005/06.
2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu
so osnovne šole Mestne občine Novo mesto.
Projekti, ki jih bodo osnovne šole prijavile
na ta razpis, morajo biti izvedeni v šolskem
letu 2005/2006. V vseh prijavljenih projektih
morajo biti aktivno udeleženi učenci. Vsaka
šola lahko na ta razpis prijavi omejeno število projektov, in sicer en projekt na vsakih
50 učencev v šolskem letu 2005/06. Vlagatelji lahko kandidirajo le s tistimi projekti, za
katere nimajo v zadostni meri zagotovljenih
drugih finančnih sredstev. Vsak projekt prijavijo na prijavnem obrazcu. Za vse prijavljene
projekte izpolnijo zbirni obrazec.
Upravičeni vlagatelj lahko z istim projektom kandidira samo na en javni razpis MO
Novo mesto.
3. Merila za izbor oziroma sofinanciranje
projektov
Prijavljeni projekti bodo ovrednoteni na
podlagi meril, ki so odvisna od:
– teme oziroma ideje za projekt,
– števila predmetnih področij vključenih
v projekt,
– števila izvajalcev projekta,
– časa izvajanja projekta,
– tega kje se je projekt izvajal, ter
– kje in kako je bil projekt predstavljen.
Podrobneje so merila predstavljena v
razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
projektno delo v osnovnih šolah za leto 2006
je 2,000.000 SIT.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2006.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 18. 8.
2006, ali najpozneje ta dan poslane po pošti
kot priporočena pošiljka, v zaprti ovojnici z
oznako na prvi strani »Ne odpiraj – Vloga
na razpis za projektno delo v OŠ«, na zadnji
strani ovojnice pa mora biti navedeno ime in
naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
MO Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale
razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo
upoštevala.
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7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v
roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se zavrže.
Komisija za pomanjkljive podatke v prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril ocenila
samo znane podatke, navedene v prijavnem
obrazcu za posamezni projekt.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo upravičenim vlagateljem poslana po pošti, sicer pa jo lahko
dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti
MO Novo mesto, Seidlova cesta 1, ali na
spletni strani MO Novo mesto na naslovu
www.novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 39-39-254
(Tončka Novak).
Mestna občina Novo mesto
Ob-9132/06
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje raziskovalnih nalog v
osnovnih šolah v letu 2006
1. Predmet razpisa je sofinanciranje raziskovalnih nalog v osnovnih šolah v šolskem
letu 2005/06.
2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu
so osnovne šole Mestne občine Novo mesto.
Raziskovalne naloge, ki jih bodo osnovne
šole prijavile na ta razpis, morajo biti izvedene v šolskem letu 2005/2006. Prijavljene raziskovalne naloge morajo izdelati učenci pod
ustreznim strokovnim mentorstvom. Vlagatelji lahko kandidirajo le s tistimi raziskovalnimi
nalogami, za katere nimajo v zadostni meri
zagotovljenih drugih finančnih sredstev. Vsako raziskovalno nalogo prijavijo na prijavnem
obrazcu. Za vse prijavljene raziskovalne naloge izpolnijo zbirni obrazec.
Upravičeni vlagatelj lahko z isto raziskovalno nalogo kandidira samo na en javni
razpis MO Novo mesto.
3. Merila za sofinanciranje raziskovalnih
nalog
Prijavljene raziskovalne naloge bodo
ovrednotene na podlagi meril, ki so odvisna od:
– teme za raziskovalno nalogo,
– števila predmetnih področij vključenih v
raziskovalno nalogo,
– števila izvajalcev,
– časa izvajanja,
– tega kje se je naloga izvajala,
– tega kje je bila predstavljena in
– dosežkov.
Podrobneje so merila predstavljena v
razpisni dokumentaciji.
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4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
raziskovalne naloge v osnovnih šolah za leto
2006 je 500.000 SIT.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2006.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 18. 8.
2006, ali najpozneje ta dan poslane po pošti
kot priporočena pošiljka, v zaprti ovojnici z
oznako na prvi strani »Ne odpiraj – Vloga
na razpis za raziskovalne naloge v OŠ«, na
zadnji strani ovojnice pa mora biti navedeno
ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
MO Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale
razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo
upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se
zavrže. Komisija za pomanjkljive podatke
v prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril
ocenila samo znane podatke, navedene v
prijavnem obrazcu za posamezno raziskovalno nalogo.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija bo upravičenim vlagateljem
poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo na
Oddelku za družbene dejavnosti MO Novo
mesto, Seidlova cesta 1, ali na spletni strani
MO Novo mesto www.novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 39-39-254
(Tončka Novak).
Mestna občina Novo mesto
Ob-9133/06
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
pospeševanja izobraževalne dejavnosti
v letu 2006
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programa pospeševanja izobraževalne dejavnosti v letu 2006, in sicer:
– priprava strokovnih posvetov in seminarjev za strokovne delavce osnovnih in srednjih šol MO Novo mesto,
– priprava zbornikov ob večjih obletnicah
javnih zavodov s področja izobraževanja v
MO Novo mesto, s predstavitvijo zgodovine
izobraževalne dejavnosti od ustanovitve javnega zavoda dalje,
– drugih programov, ki bodo po svoji vsebini pospeševali in bogatili izobraževalno dejavnost v osnovnih šolah MO Novo mesto.
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2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki so za izvajanje dejavnosti, ki jo
na razpis prijavljajo, registrirane in imajo ali
bodo pridobile ustrezen kader za izvedbo
programa. Vlagatelji lahko kandidirajo le s
tistimi programi, za katere nimajo v zadostni
meri zagotovljenih drugih finančnih sredstev.
Vsak vlagatelj lahko prijavi največ dva programa. Vsak program prijavi na prijavnem
obrazcu.
Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom ali projektom kandidira samo na en
javni razpis MO Novo mesto.
3. Merila za izbor oziroma sofinanciranje
programov
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi, za katere bo MO Novo mesto
ocenila, da pospešujejo in bogatijo izobraževalno dejavnost v njenem prostoru,
– programi, ki pomenijo nadaljevanje že
začetih ali opravljenih programov iz preteklih let.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
program pospeševanja izobraževalne dejavnosti za leto 2006 je 2,200.000 SIT.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2006.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
14. 4. 2006, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj
– Vloga na razpis za program pospeševanja
izobraževalne dejavnosti«, na zadnji strani
ovojnice pa mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
MO Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale
razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo
upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v
roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se zavrže.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo upravičeni vlagatelji lahko
dobijo ves čas trajanja razpisa na Oddelku
za družbene dejavnosti MO Novo mesto, Seidlova cesta 1, ali na spletni strani MO Novo
mesto na naslovu: www.novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel.
07/39-39-254 (Tončka Novak).
Mestna občina Novo mesto
Ob-9134/06
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) Mestna občina

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izobraževalnih
programov višjih strokovnih šol v letu
2006
1. Predmet razpisa je sofinanciranje sodelovanja pri pripravi novih oziroma prenovi
obstoječih višješolskih strokovnih programov
in/ali modulov in/ali izbirnih predmetov v študijskem letu 2005/06.
2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu
so srednje šole Mestne občine Novo mesto,
v okviru katerih delujejo višje strokovne šole
kot organizacijske enote.
Vlagatelji se na razpis prijavijo tako, da
izpolnijo prijavni in zbirni obrazec, ter priložijo:
– konzorcijsko pogodbo ali ustrezno potrdilo Ministrstva za šolstvo in šport, iz katere
oziroma katerega je razvidno pri pripravi oziroma prenovi katerega višješolskega programa ali modula ali izbirnega predmeta je sodelovala posamezna višja strokovna šola.
3. Merila za sofinanciranje
Prijave bodo ocenjene oziroma ovrednotene na podlagi naslednjih meril:
– vsako sodelovanje pri pripravi oziroma prenovi različnih višješolskih strokovnih
programov ali pri pripravi oziroma prenovi
različnih modulov 100 točk,
– vsako sodelovanje pri pripravi oziroma prenovi različnih izbirnih predmetov 50
točk.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
leto 2006 je 1,300.000 SIT.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2006.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
18. 8. 2006, ali najpozneje ta dan poslane po
pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti ovojnici z oznako na kuverti »Ne odpiraj – Vloga
na razpis za sofinanciranje izobraževalnih
programov višjih strokovnih šol«, na zadnji
strani ovojnice pa mora biti navedeno ime in
naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
MO Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale
razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo
upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v
roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se zavrže.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija bo upravičenim vlagateljem
poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo na
Oddelku za družbene dejavnosti MO Novo
mesto, Seidlova cesta 1, ali na spletni strani
MO Novo mesto: www.novomesto.si.

10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 39-39-254
(Tončka Novak).
Mestna občina Novo mesto
Ob-9135/06
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja na podlagi
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/06) in 30. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Ur. l. RS, št. 68/01, 44/02 in
72/05)
javni razpis
za sofinanciranje projektnega dela
dijakov v letu 2006
1. Predmet razpisa je sofinanciranje projektnega dela dijakov v šolskem letu 2005/06
oziroma v letu 2006.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu
so srednje šole Mestne občine Novo mesto
in Klub za nadarjene učence Novo mesto.
Projekti, ki jih bodo srednje šole prijavile
na ta razpis, morajo biti izvedeni v šolskem
letu 2005/06, projekti, ki jih bo prijavil Klub
za nadarjene učence pa v koledarskem letu
2006. Ekskurzije nimajo elementov projektnega dela in se ne bodo ocenjevale. V vseh
prijavljenih projektih morajo biti aktivno udeleženi dijaki. Vlagatelji lahko kandidirajo le s
tistimi projekti, za katere nimajo v zadostni
meri zagotovljenih drugih finančnih sredstev.
Vsak projekt prijavijo na prijavnem obrazcu.
Za vse prijavljene projekte izpolnijo zbirni
obrazec.
Upravičeni vlagatelj se lahko z istim projektom prijavi samo na en javni razpis Mestne občine Novo mesto.
3. Merila za izbor oziroma sofinanciranje
projektov
Prijavljeni projekti bodo ovrednoteni na
podlagi meril, ki so odvisna od:
– teme oziroma ideje za projekt,
– števila predmetnih področij vključenih
v projekt,
– števila izvajalcev projekta,
– časa izvajanja projekta,
– tega kje se je projekt izvajal, ter
– tega na kakšen način je bil projekt predstavljen.
Podrobneje so merila predstavljena v
razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev
za projektno delo dijakov za leto 2006 je
2,100.000 SIT.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2006.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 14. 4.
2006, ali najpozneje ta dan poslane po pošti
kot priporočena pošiljka, v zaprti ovojnici z
oznako na prvi strani »Ne odpiraj – Vloga na
razpis za projektno delo dijakov«, na zadnji
strani ovojnice pa mora biti navedeno ime in
naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
Mestne občine Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo
obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog
komisija ne bo upoštevala.
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7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v
roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se zavrže.
Komisija za pomanjkljive podatke v prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril ocenila
samo znane podatke, navedene v prijavnem
obrazcu za posamezni projekt.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija bo upravičenim vlagateljem
poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo
na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, ali na
spletni strani Mestne občine Novo mesto:
www.novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na tel.
07/39-39-255 (Mojca Kužnik).
Mestna občina Novo mesto
Ob-9136/06
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja na podlagi
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/2006) in 30. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Ur. l. RS, št. 68/01, 44/02 in
72/05)
javni razpis
za sofinanciranje tekmovanj dijakov v
znanju v letu 2006
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje tekmovanj dijakov v zanju v šolskem
letu 2005/06.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu
so srednje šole Mestne občine Novo mesto.
Tekmovanja, ki jih bodo srednje šole prijavile
na ta razpis, morajo biti izvedena v šolskem
letu 2005/06. Sofinancirana bodo tista državna in mednarodna tekmovanja dijakov v
znanju, ki so navedena v prijavnem obrazcu. Poleg prijavnega obrazca morajo šole
izpolniti še zbirni obrazec. Vloga na razpis
je popolna, če šola pošlje izpolnjen zbirni in
prijavni obrazec.
Upravičeni vlagatelj se lahko z istim tekmovanjem prijavi samo na en javni razpis
Mestne občine Novo mesto.
3. Merila za sofinanciranje
Sredstva se bodo dodeljevala za dosežke in udeležbo na tekmovanjih ter za organizacijo tekmovanj.
Prijavljena državna in mednarodna tekmovanja bodo ovrednotena na podlagi naslednjih meril:
– za dosežke bodo nagrajeni rezultati od
1. do 5. mesta,
– za udeležbo na tekmovanjih se bo upoštevalo število tekmovalcev in mentorjev,
– za organizacijo tekmovanj se bo upoštevalo število udeležencev (tekmovalcev in
mentorjev) in število področij po poklicih.
Podrobneje so merila predstavljena v
razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
tekmovanje dijakov za leto 2006 je 1,100.000
SIT.

Št.

5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2006.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 18. 8.
2006, ali najpozneje ta dan poslane po pošti
kot priporočena pošiljka, v zaprti ovojnici z
oznako na prvi strani »Ne odpiraj – Vloga na
razpis za tekmovanja dijakov v znanju«, na
zadnji strani ovojnice pa mora biti navedeno
ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
Mestne občine Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo
obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog
komisija ne bo upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v
roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se zavrže.
Komisija za pomanjkljive podatke v prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril ocenila
samo znane podatke, navedene v prijavnem
obrazcu za posamezno tekmovanje.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija bo upravičenim vlagateljem
poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo
na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, ali na
spletni strani Mestne občine Novo mesto:
www.novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na tel.
07/39-39-255 (Mojca Kužnik).
Mestna občina Novo mesto
Ob-9137/06
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja na podlagi
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/06) in 30. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Ur. l. RS, št. 68/01, 44/02 in
72/05)
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih
raziskovalnih nalog v letu 2006
1. Predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih raziskovalnih nalog izvedenih v šolskem letu 2005/06.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu
so srednje šole Mestne občine Novo mesto. Raziskovalne naloge, ki jih bodo srednje
šole prijavile na ta razpis, morajo biti izvedene v šolskem letu 2005/06. Prijavljene raziskovalne naloge morajo izdelati dijaki pod
ustreznim strokovnim mentorstvom. Vlagatelji lahko kandidirajo le s tistimi raziskovalnimi
nalogami, za katere nimajo v zadostni meri
zagotovljenih drugih finančnih sredstev. Vsako raziskovalno nalogo prijavijo na prijavnem
obrazcu. Za vse prijavljene raziskovalne naloge izpolnijo zbirni obrazec.
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Upravičeni vlagatelj se lahko z isto raziskovalno nalogo prijavi samo na en javni
razpis Mestne občine Novo mesto.
3. Merila za sofinanciranje mladinskih
raziskovalnih nalog
Prijavljene raziskovalne naloge bodo
ovrednotene na podlagi meril, ki so odvisna od:
– teme za raziskovalno nalogo,
– števila predmetnih področij vključenih v
raziskovalno nalogo,
– števila izvajalcev,
– časa izvajanja,
– udeležbe na tekmovanju,
– kje je bila predstavljena in
– uvrstitve na državno ali mednarodno
tekmovanje.
Podrobneje so merila predstavljena v
razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
mladinske raziskovalne naloge za leto 2006
je 900.000 SIT.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2006.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
18. 8. 2006, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj
– Vloga na razpis za mladinske raziskovalne
naloge«, na zadnji strani ovojnice pa mora
biti navedeno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
Mestne občine Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo
obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog
komisija ne bo upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se
zavrže. Komisija za pomanjkljive podatke
v prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril
ocenila samo znane podatke, navedene v
prijavnem obrazcu za posamezno raziskovalno nalogo.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija bo upravičenim vlagateljem
poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo
na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, ali na
spletni strani Mestne občine Novo mesto:
www.novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na tel.
07/39-39-255 (Mojca Kužnik).
Mestna občina Novo mesto
Ob-9138/06
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 13/06) in 30. člena Statuta Mestne obči-
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ne Novo mesto (Ur. l. RS, št. 68/01, 44/02
in 72/05)
javni razpis
za sofinanciranje raziskovalnega
programa v letu 2006
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalnega programa na območju
Mestne občine Novo mesto v letu 2006.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav na javni razpis
za sofinanciranje raziskovalnega programa
so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki želijo izvajati raziskovalno nalogo
na območju Mestne občine Novo mesto.
Raziskovalne naloge naj bodo s področja:
– ekologije in urejanja prostora,
– prestrukturiranja in sanacije podjetij
(tehnološko-tehnične raziskave),
– družboslovja in družbenih dejavnosti.
Raziskovalna naloga mora biti izvedena
do 31. 10. 2006.
Upravičeni vlagatelj se lahko z isto raziskovalno nalogo prijavi samo na en javni
razpis Mestne občine Novo mesto
3. Merila za izbor raziskovalnih nalog
Prednostno bodo sofinancirane:
– naloge, ki so večjega pomena za Mestno občino Novo mesto (naloge, ki obravnavajo problem revščine in socialnih stisk
občanov),
– naloge, ki bodo postavile izhodišče za
družbeno akcijo,
– naloge, ki pomenijo nadaljevanje že začetih ali opravljenih raziskav iz preteklih let.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev:
za sofinanciranje raziskovalnih nalog v letu
2006 so predvidena finančna sredstva v višini 2,500.000 SIT.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2006, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis
mora biti izdelana izključno na prijavnem
obrazcu za javni razpis za sofinanciranje
raziskovalnega programa v letu 2006. Kolikor vlagatelj prijavlja več nalog, mora vsako nalogo prijaviti na svojemu prijavnemu
obrazcu. Za vse prijavljene naloge izpolni
zbirni obrazec. Vloga je popolna, če sta pravilno izpolnjena zbirni in prijavni obrazec in
če so priložene vse zahtevane priloge. Nepopolne prijave ali prepozno vložene prijave
ne bodo obravnavane.
7. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Vloge na razpis morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 14. 4.
2006, ali najpozneje ta dan poslane po pošti
kot priporočena pošiljka (upošteva se datum
poštnega žiga), v zaprti ovojnici z oznako na
prednji strani »Ne odpiraj – vloga na razpis
za sofinanciranje raziskovalnega programa«, na zadnji strani ovojnice pa mora biti
navedeno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
Mestne občine Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo
obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog
komisija ne bo upoštevala.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog s pomanjkljivimi dokumenti bo strokov-
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na komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v 8
dneh ne dopolnijo, se s sklepom zavrže.
9. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v
60 dneh od izteka roka za oddajo vloge.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisano dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka
za oddajo prijav na Oddelku za družbene
dejavnosti Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, vsak dan v času
uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine
Novo mesto: www.novomesto.si.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine
Novo mesto, na tel. 07/39-39-255 (Mojca
Kužnik).
Mestna občina Novo mesto
Ob-9289/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Ur. l. RS,
št. 96/02) in v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS,
št. 93/05) ter na podlagi Odloka o proračunu
Mestne občine Murska Sobota za leto 2006
(Ur. l. RS, št. 12/06) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota,
objavlja
javni razpis
za izbiro javnih kulturnih in mladinskih
programov oziroma projektov, ki jih bo
v letu 2006 sofinancirala Mestna občina
Murska Sobota iz dela proračuna,
namenjenega za kulturne dejavnosti in
dejavnosti mladih:
I) kulturni programi oziroma projekti
II) mladinski programi oziroma projekti
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev za pripravo in izvedbo programov
oziroma projektov ter drugih aktivnosti (v
nadaljevanju programi oziroma projekti), ki
jih bodo upravičenci – osebe zasebnega in
javnega prava, avtorji, avtorske skupine in
samostojni kulturni delavci (v nadaljevanju:
prijavitelji) izvajali v letu 2006 predvsem na
območju Mestne občine Murska Sobota (v
nadaljevanju: MoMS) na področju kulture in
mladinske dejavnosti.
Predmet javnega razpisa so:
pod sklop I) programi in projekti za izvajanje letnega programa kulturnih dejavnosti
v MoMS na naslednjih področjih:
– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne umetnosti,
– knjiga in založništvo,
– ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK).
pod sklop II) programi in projekti za izvajanje letnega programa na področju dejavnosti mladih v MoMS.
2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje
aktivnosti na področju kulture in delovanja
mladih v MoMS, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na vzpodbujanje razvoja
kulture v MoMS in aktivnosti ter angažiranja
mladih in mladinskih organizacij v javno in
družbeno življenje v MoMS.
3. Cilj javnega razpisa

Cilj razpisa je podpreti programe oziroma
projekte na področju kulture in na področju
delovanja mladih v letu 2006 v MoMS.
4. Upravičenci
Na ta razpis se lahko prijavijo vsi pravni subjekti, ki so v MoMS registrirani za
opravljanje dejavnosti s področja kulture ali
drugih dejavnosti, občinska društva in zveze, avtorji in avtorske skupine, samostojni
kulturni delavci ter mladinske organizacije.
Predlagatelj mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče na območju MoMS in ne
sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do MoMS, če je v preteklih letih prejel sredstva iz proračuna MoMS. Prijavitelj
mora imeti prav tako poravnane vse davke
in prispevke.
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo
samo programe oziroma projekte, ki bodo
izvajani v letu 2006. Če prijavitelj pripravi
dva ali več projektov, jih mora oddati ločeno.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za
odpiranje vlog, imenovana s strani župana MoMS. Komisija za odpiranje vlog bo
zavrgla vloge neupravičenih prijaviteljev ter
nepopolnih in prepozno oddanih vlog. MoMS
lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni
odločbi o izboru projekta spremeni odločitev
in z izvajalcem ne sklene pogodbe.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:
– ki so za isti namen 100% sofinancirana
iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali
EU proračuna,
– zoper katere je s pravnomočno odločbo
sodišča ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet sodni ali izvensodni
stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije,
– ki so navedena v seznamu podjetij, s
katerimi se na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne sme poslovati (Ur.
l. RS, št. 43/05).
4.1. Upravičeni stroški
Samo »upravičene stroške« je mogoče
financirati v okviru pogodbe o sofinanciranju. Specifikacija upravičenih stroškov je
podana v razpisni dokumentaciji. Stroškovni načrt projekta predstavlja oceno stroškov
kot tudi zgornjo mejo upravičenih stroškov.
Stroški projekta morajo biti izraženi v SIT in
EUR (tečaj 239,64 SIT = 1 EUR). Prijavitelj
mora upoštevati, da morajo biti navedeni
upravičeni stroški tudi dejanski stroški, ki
ne smejo biti prikazani v obliki pavšalnih
zneskov (razen kadar gre za stroške potovanja, dnevnice in posredne stroške). Prijavitelj
mora k navedenim upravičenim stroškom v
stroškovnem načrtu obvezno priložiti kratko utemeljitev in izračun vsake stroškovne
postavke. Pred podpisom pogodbe o sofinanciranju se po potrebi izvede preverjanje
stroškovnega načrta in le če se izkaže, da
ni potrebe, da se ga spremeni, dobi projekt
priporočilo za dodelitev sofinanciranja. Na
podlagi preverjanja lahko naročnik zahteva
dodatna pojasnila ali zmanjša predvidene
stroške.
5. Vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj v predpisanem roku za oddajo vloge v javnem razpisu
predloži vso zahtevano razpisno dokumentacijo.
5.1 Obvezne priloge k vlogi:
– izpolnjeni razpisni obrazec z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji (življenjepis
ni obvezno izpolniti),
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– kopija zaključnega računa za leto 2005
(če je ponudnik pravna oseba),
– izjava, da so vsi podatki v vlogi razen
dispozicije projekta javni,
– izjava, da so vsi, v vlogi podani podatki
vključno z vsemi prilogami resnični in točni,
– izjava, da se dovoljuje preverjanje namenske porabe odobrenih proračunskih
sredstev,
– fotokopija dokumenta, iz katerega je
razvidna registrirana dejavnost, ki ne sme
biti starejša od 90 dni (samo gospodarske
družbe in samostojni podjetniki),
– podpisan (parafiran) vzorec pogodbe.
5.2 Dopolnitev vloge
Komisija za odpiranje vlog bo najkasneje
v roku 3 delovnih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala vse prijavitelje, katerih vloge niso
bile popolne, da jih dopolnijo. Vsebina dispozicije projekta oziroma programa ni predmet
dopolnitve vloge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku,
bodo zavržene. Rok za dopolnitev vloge je 8
dni od prejema pošte. Prijavitelji bodo prejeli
obvestilo o dopolnitvi tudi po faksu oziroma
elektronski pošti.
6. Višina sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za programe oziroma projekte za leto 2006
je SIT, in sicer:
– za programe oziroma projekte pod
sklop I. 23,000.000 SIT,
– za programe oziroma projekte pod
sklop II. 5,000.000 SIT.
Maksimalna višina sofinanciranja je do
70% vrednosti projekta oziroma programa.
7. Kriteriji za izbiro programov in projektov
7. 1 Splošni kriteriji za izbiro programov
in projektov
Pod sklop I in sklop II:
– vsebina, obseg in pomen programa
oziroma projekta za kulturni razvoj oziroma razvoj dejavnosti mladih v Mestni občini
Murska Sobota,
– kakovost in učinkovitost projekta,
– celovitost, realnost in gospodarnost
projekta,
– nekomercialen značaj projekta,
– dolgoročni pomen projekta,
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v izvedbi, za kakovostno
izvedbo projekta,
– realno ovrednoten in uravnotežen projekt,
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.
7.2 Prednostni razpisni kriteriji
Na razpisnih področjih bodo prednostno
obravnavani programi oziroma projekti, ki
poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi
prednostne kriterije. Prednostni razpisni kriteriji so sestavni del razpisne dokumentacije.
Na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
so dodatni kriteriji posebej navedeni v razpisni dokumentaciji.
7.3. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje.
Način ocenjevanja: splošni in prednostni
razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami in dostopni
v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti
programi oziroma projekti, ki jih bo MoMS
na predlog strokovne komisije uvrstila na
seznam odobrenih programov oziroma projektov za leto 2006. Najvišje število prejetih
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točk za posamezen program oziroma projekt
je 100 točk.
8. Obdobje za porabo sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006.
9. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga (original + 2 kopiji dispozicije) v skladu z razpisno dokumentacijo
mora biti dostavljena na naslov: Mestna
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, do vključno 3. 5. 2006 do
12. ure v vložišče Mestne občine Murska
Sobota, ne glede na način dostave (s pošto ali osebno) v zaprti ovojnici pod sklop
I z oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis:
kulturni programi oziroma projekti« oziroma sklop II z oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis: mladinski programi oziroma
projekti«, z navedbo naslova razpisa ter
polnim naslovom pošiljatelja na prednji strani. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
bodo vrnjene prosilcem. Vloge morajo biti
natisnjene, natipkane ali čitljivo napisane v
slovenskem jeziku.
Dispozicija projekta, ki mora biti pripravljena v skladu s predlagano metodologijo, ki
bo predmet ocenjevanja, ne more biti predmet dopolnitve vloge.
Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno; vloge, ki so nepravilno označene; vloge,
ki ne ustrezajo vsem pogojem sodelovanja;
vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku
in vloge, ki niso skladne z namenom razpisa,
se zavržejo.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v
katerem so bile predložene.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen dispozicije projekta, so javni. Vlagatelj vloge
zagotavlja, da so vsi podatki, podani v vlogi
na javni razpis vključno z vsemi prilogami
resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da
se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija za odpiranje vlog bo vloge odpirala
v sejni sobi MoMS, Kardoševa 2, Murska
Sobota, v ponedeljek, 8. 5. 2006.
Na odpiranju vlog bodo obravnavane vloge, ki bodo v vložišče Mestne občine Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
prispele najkasneje do 3. 5. 2006 do 12. ure.
11. Obvestilo o dodelitvi sredstev
Na podlagi predloga strokovne komisije
bodo prijavitelji najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obveščeni
o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe in dodelitvi sredstev.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh Mestne občine Murska
Sobota (www.murska-sobota.si). Razpisna
dokumentacija je na voljo tudi v vložišču
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, Murska Sobota, vsak delovni dan med
9. in 10. uro. Razpisna dokumentacija se
lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na
osnovi prošnje potencialnega prijavitelja, na
elektronski naslov: darja.potocnik@murskasobota.si oziroma mojca.brescak@murskasobota.si.
Elektronska verzija prijavnice je v Wordovem formatu. Prosimo upoštevajte, da MoMS
sprejema tudi v poznejših fazah poročanja
samo ta format oziroma format Excel.
12. 1 Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan med 9. in 10. uro po tel.
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+386/2/525-16-62 – kontaktna oseba
za sklop I: Darja Potočnik in po telefonu
+386/2/525-16-76 – kontaktna oseba za
sklop II: Mojca Breščak. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: darja.potocnik@murska-sobota.si
oziroma
mojca.brescak@murska-sobota.si oziroma
po faksu: +386/2/525-16-14.
Občina Murska Sobota

Javne dražbe
Št. 063-16/2004
Ob-8773/06
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 29.
in 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
in sklepov Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji sprejetih na 26. redni seji dne
9. 2. 2006 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
2. Predmet prodaje:
a) nezasedeno stanovanje v 2 ND v večstanovanjskem objektu Kulturni dom v Šmartnem pri Litiji (neto tlorisna površina stanovanja 49,84 m2),
b) neobdelano podstrešje nad stanovanjem Artač v večstanovanjskem objektu Kulturni dom v Šmartnem pri Litiji (neto tlorisna
površina 64,96 m2),
c) podstrešje nad osrednjim delom večstanovanjskega objekta v Kulturnem domu
v Šmartnem pri Litiji (neto tlorisna površina
55,95 m2),
d) nezasedeno enosobno stanovanje št.
11 v mansardi večstanovanjskega objekta
na Staretovem trgu 23 v Šmartnem pri Litiji
(neto tlorisna površina 39,96 m2),
e) zasedeno enosobno stanovanje št. 10
v večstanovanjskem objektu na Bartlovi ulici
2, v Šmartnem pri Litiji (neto tlorisna površina 45,57 m2).
3. Vrsta pravnega posla za vse predmete
prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za predmet prodaje pod
točko 2. a) 4,025.000 SIT; najnižji znesek
višanja 50.000 SIT.
– izklicna cena za predmet prodaje pod
točko 2. b) 1,800.000 SIT, najnižji znesek
višanja 30.000 SIT.
– izklicna cena za predmet prodaje pod
točko 2. c) 1,500.000 SIT, najnižji znesek
višanja 30.000 SIT.
– izklicna cena za predmet prodaje pot
točko 2. d) 6,400.000 SIT, najnižji znesek
višanja 50.000 SIT.
– izklicna cena za predmet prodaje pod
točko 2. e) 6,800.406 SIT, najnižji znesek
višanja 50.000 SIT.
Na javni dražbi za predmete prodaje pod
točko 2.a, 2.b, 2.c, 2.d in 2.e bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino.
Izklicni ceni za predmeta prodaje pod
točko 2.b in točko 2.c ne vsebujeta zakonsko
določenega davka na dodano vrednost, ki ga
plača kupec.
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5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku
30 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Šmartno
pri Litiji št.: 01394-0100000193, sklic: javna
dražba.
6. Plačilo kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse
predmete prodaje pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v torek 18. 4. 2006 v sejni sobi Občine
Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, s pričetkom ob 9. uri.
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je
potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji, št. 01394-0100000193,
sklic 0902006 (za vse predmete prodaje pod
točko 2). Uspelemu dražitelju se varščina
všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 10 dni po opravljeni dražbi. V
primeru uveljavljanja predkupne pravice s
strani predkupnega upravičenca se bo uspelemu dražitelju za katerega draženo nepremičnino bo uveljavljana predkupna pravica,
varščina vrnila brezobrestno v roku 3 dni po
prejetju pravilne vloge o uveljavljanju predkupne pravice oziroma 3 dni po poteku roka
za uveljavljanje predkupne pravice.
9. Plačana varščina bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspešni v
roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.
10. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami na Občini Šmartno pri Litiji, vsak dan od 9. do 12. ure. Kontaktna oseba Andreja Leskovšek, tel. 01/896-27-74.
11. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, zato lahko komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s
stvarnimi in finančnim premoženjem občine
s soglasjem župana Občine Šmartno pri Litiji
že za začeti postopek do sklenitve pravnega
posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, dolžna pa je vrniti varščino brez obresti.
12. Pogoji za sodelovanje: na javni dražbi
lahko sodelujejo domače pravne in fizične
osebe ter pravne in fizične osebe, ki imajo
sedež oziroma državljanstvo ene od držav
članic Evropske unije. Dražitelji morajo pred
začetkom dražbe komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe), oziroma dokazilo o državljanstvu ali
osebno izkaznico ali 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 varščine s priloženo celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 12. točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo,
izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.
13. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 5 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Šmartno pri Litiji zadrži njegovo varščino. V tem primeru lahko Občina Šmartno
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sklene pogodbe z naslednjim dražiteljem,
ki je ponudil najvišjo ceno. Rok za sklenitev
prodajne pogodbe se ustrezno podaljša, za
čas ki je zakonsko potreben, da se o uveljavljanju predkupne pravice izjavi predkupni
upravičenec.
14. Drugi pogoji: nepremičnine pod točko 2 se prodajajo v celoti po načelu videno
– kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo
upoštevanje. Prodajalec ne daje nikakršnih
jamstev ali garancij za nepremičnine. Kupec
poleg zakonsko določenega davka na dodano vrednost pod točko 2 b. in 2 c., plača
stroške overitve podpisa na pogodbi, davek od prometa nepremičnin ter vse ostale
stroške povezane s prenosom lastništva na
nepremičninah, za vse predmete prodaje.
Za stanovanja na katerih obstaja predkupna pravica solastnikov (2.a, 2b. 2c,) bo
Občina Šmartno pri Litiji skladno z zakonom
stanovanje pod enakimi pogoji in z enako
kupnino kot jo bo ponudil najboljši dražitelj
ponudila predkupnim upravičencem, ki imajo
30-dnevni rok za izjavo o uveljavljanju predkupne pravice.
Občina Šmartno pri Litiji
Ob-8950/06
Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330
Mozirje, na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
57/02) in Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03), Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin št. 4/99, 1/00,
1/01 in Ur. l. RS, št. 61/02, 64/03 in 29/04) ter
Sklepa Občinskega sveta Občine Mozirje št.
032-02/2006, z dne 15. 3. 2006 objavlja
javno dražbo
za prodajo gradbenih parcel Krahelnovo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje (v nadaljevanju prodajalec).
2. Predmet prodaje so komunalno opremljene parcele za individualno stanovanjsko gradnjo Krahelnovo, v katastrski občini
Mozirje:
– parc. št.: 337/1 k.o. Mozirje, v izmeri
1390 m2,
izklicna cena zemljišča je: 20,739.884
SIT,
– parc. št.: 337/2 k.o. Mozirje, v izmeri
731 m2,
izklicna cena zemljišča je: 10,333.259
SIT,
– parc. št.: 337/3 k.o. Mozirje, v izmeri
863 m2,
izklicna cena zemljišča je: 11,481.917
SIT,
– parc. št.: 337/4 k.o. Mozirje, v izmeri
634 m2,
izklicna cena zemljišča je: 6.892,027
SIT,
– parc. št.: 343/1 k.o. Mozirje, v izmeri
1032 m2,
izklicna cena zemljišča je: 16,584.548
SIT,
– parc. št.: 343/9 k.o. Mozirje, v izmeri
871 m2,
izklicna cena zemljišča je: 12,615.393
SIT,
– parc. št.: 343/11 k.o. Mozirje, v izmeri
636 m2,
izklicna cena zemljišča je: 9,519.104
SIT,
– parc. št.: 343/12 k.o. Mozirje, v izmeri
687 m2,

izklicna cena zemljišča je: 10,268.893
SIT,
– parc. št.: 343/13 k.o. Mozirje, v izmeri
899 m2,
izklicna cena zemljišča je: 11,795.187
SIT.
Izklicne cene za posamezne gradbene
parcele ne vsebujejo 20% DDV. Kupec je
dolžan plačati DDV, stroške overitve pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega vpisa ter
ostale stroške povezane s prenosom lastninske pravice.
Nepremičnine se odprodajo v celoti po
sistemu videno – kupljeno, zato kupec nima
pravice uveljavljati kasnejših reklamacij na
nepremičninah.
3. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji morajo najkasneje 15 minut
pred pričetkom javne dražbe prijaviti svojo
udeležbo ter priložiti:
– potrdilo o vplačani kavciji (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa za primer vračila kavcije);
– izpisek iz registra pravnih oseb (za
pravne osebe);
– pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je oseba zastopnik;
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracije ipd.);
– osebno izkaznico, davčno in telefonsko
številko.
Javna dražba bo ustna v slovenskem jeziku.
4. Višina kavcije: dražitelji se morajo pred
pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom
o plačani kavciji, v višini 10% izklicne cene,
ki jo nakažejo na transakcijski račun številka
01279-0100018729, z navedbo »plačilo kavcije za javno dražbo za parc. št.:«, za katero
se vplačuje kavcija.
5. Vplačana kavcija: vplačana kavcija se
všteje dražitelju, ki je uspel na javni dražbi v
kupnino. Neuspelim dražiteljem se kavcija
vrne v roku 8 dni po opravljeni dražbi in sicer
v vplačanem znesku. Kavcija mora biti vplačana najkasneje na dan dražbe do 10. ure.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v sredo, 12. 4. 2006, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Mozirje, Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje.
7. Najnižji znesek višanja: izklicna cene
na javni dražbi se povečuje za 10.000 SIT.
Dražitelj, ki pred pričetkom javne dražbe prijavi svojo udeležbo ter priloži vsa zahtevana
potrdila, pa ne pristopi k licitaciji predmeta
javne dražbe se šteje, da je od licitacije odstopil in se mu kavcija ne vrne.
8. Na dražbi uspe dražitelj: na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni
zaključen zapisnik o poteku dražbe.
9. Način in rok plačila kupnine: kupci so
dolžni kupnino s pripadajočim DDV poravnati v 3-eh obrokih in sicer 50% kupnine plačati
v 8-ih dneh po zaključku javne dražbe, 30%
kupnine najkasneje do 31. 7. 2006 in 20%
kupnine do 30. 9. 2006.
Za plačilo kupnine bo Občina Mozirje izstavila račun, ki se plača na transakcijski račun Občine Mozirje številka
01279-0100018729.
10. Plačilo celotne kupnine
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo najkasneje v 3 dneh po zaključku
javne dražbe. Če izbrani kupec ne sklene
prodajne pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je od nakupa odstopil, vplačana
kavcija pa mu zapade kot skesnina. Tudi v
primeru, da se plačilno ne izvede v roku, se
kavcija zadrži, pogodba pa razdere.
Kupec pridobi lastninsko pravico po overitvi pogodbe, plačilu stroškov postopka in
celotne kupnine s pripadajočim DDV.
11. Na podlagi 3. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) lahko Komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Mozirje, s soglasjem župana, postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se povrne kavcija
dražiteljem, v vplačanem znesku; o tem posreduje občina dražiteljem odločitev v roku 8
dni po opravljeni javni dražbi.
12. Vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel.
03/839-33-08. Ogled gradbenih parcel je
možen po predhodnem dogovoru. Besedilo
javne dražbe je objavljeno tudi na internetnem naslovu http://www.mozirje.si.
Občina Mozirje
Ob-9127/06
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Tržič
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.
2. Opis predmetov javne dražbe:
a) nepremičnina parc. št. 247/2 dvorišče
461 m2 in stanovanjska stavba 116 m2 k.o.
Tržič, vl. št. 714 k.o. Tržič, na naslovu Paradiž 9, 4290 Tržič,
b) nepremičnina parc.št. 730/5 pot 163 m2
k.o. Podljubelj, vl.št. 738 k.o. Podljubelj.
3. Vrsta pravnega posla: prodajni pogodbi
za oba predmeta javne dražbe iz 2. točke.
4. Izklicni ceni in najnižji znesek višanja:
a) Izklicna cena za predmet javne dražbe pod točko 2.a) je 25,118.531 SIT, najnižji
znesek višanja: 100.000 SIT.
b) Izklicna cena za predmet javne dražbe
pod točko 2.b) je 591.209 SIT, najnižji znesek višanja: 100.000 SIT.
Izklicni ceni ne vsebujeta nobenih davščin.
5. Kriterij za izbiro kupcev: prodajni pogodbi bosta sklenjeni s tistima dražiteljema,
ki bosta ponudila najvišji ceni nad izklicnima
cenama. Plačani kavciji uspešnih dražiteljev
bosta všteti v kupnini v prodajnih pogodbah
za predmeta javne dražbe iz 2. točke. Javna
dražba je za posamezni predmet javne dražbe iz 2. točke neuspešna, če ni bila dosežena njegova izklicna cena.
6. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj (kupec) je dolžan kupnino poravnati
v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
7. Plačilo kupnine v roku iz 6. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdr-
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žati kavcijo, ki jo je v postopku javne dražbe
plačal najuspešnejši dražitelj (kupec).
8. Kraj in čas javne dražbe: kraj in čas
izvedbe javne dražbe za oba predmeta javne
dražbe iz 2. točke: Poslovna stavba Občine
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, dne 24. 4.
2006 ob 9. uri, v veliki sejni sobi Občine Tržič, 1. nadstropje.
9. Višina kavcije, ki jo je potrebno položiti
pred začetkom javne dražbe in se jo vplača
na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je
odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna
plačila, Območni enoti Kranj:
a) kavcija za nepremičnino parc. št. 247/2
k.o. Tržič: v višini 30% izklicne cene z navedbo ''kavcija za nepremičnino parc. št. 247/2
k.o. Tržič'';
b) kavcija za nepremičnino parc. št. 730/5
k.o. Podljubelj: v višini 30% izklicne cene z
navedbo ''kavcija za nepremičnino parc. št.
730/5 k.o. Podljubelj''.
Plačilo kavcije za posamezen predmet
javne dražbe pred začetkom javne dražbe s
predložitvijo potrdila (dokazila) o plačilu kavcije, je pogoj za udeležbo na javni dražbi.
10. Plačane kavcije, brez obresti, bodo
po končani dražbi vrnjene tistim dražiteljem,
ki na javni dražbi ne bodo uspešni, in sicer v
roku 15 dni od dneva izvedbe javne dražbe.
11. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji javne dražbe ter pridobijo razpisno dokumentacijo pri kontaktnih
osebah, zaposlenih v Uradu za urejanje
prostora Občine Tržič: pri Andreji Meglič,
tel. 04/59-71-528 za predmet javne dražbe pod točko 2. a) in pri Mojci Jaklič, tel.
04/59-71-527 za predmet javne dražbe pod
točko 2. b) ter si ogledajo predmeta javne
dražbe. Strošek razpisne dokumentacije, za
vsak predmet javne dražbe posebej, znaša 10.000 SIT. Interesenti so dolžni pred
prevzemom razpisne dokumentacije plačati navedeni znesek na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št.
01331-0100006578, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, Območni
enoti Kranj in navesti namen nakazila ''plačilo za razpisno dokumentacijo'' ter o plačilu
predložiti dokazilo.
12. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič lahko s soglasjem župana
Občine Tržič ustavi postopek prodaje vse do
sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer se
ponudnikom oziroma dražiteljem povrnejo
stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
13. Drugi pogoji, ki jih morajo dražitelji izpolnjevati: predmeta javne dražbe iz 2. točke
lahko kupijo fizične osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe. Dražitelji
so na dan javne dražbe dolžni s seboj prinesti naslednje dokumente v izvirniku, razen če
je izrecno določeno, da jih lahko predložijo v
notarsko overjeni fotokopiji:
– notarsko overjeno fotokopijo ali izvirnik
potrdila o državljanstvu Republike Slovenije
(za fizične osebe),
– podatke o matični (oziroma EMŠO) in
davčni številki dražitelja ter njegovem osebnem ali transakcijskem računu,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra, ki ni
starejši od 30 dni od dneva izvedbe javne
dražbe (le za pravne osebe),
– predložiti, kolikor se bo v imenu dražitelja udeležil pooblaščenec, neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet
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javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba
ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju,
– osebni dokument zaradi ugotovitve istovetnosti zastopnika oziroma pooblaščenca
dražitelja (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje),
– potrdilo o plačilu kavcije pred začetkom
javne dražbe,
– predložiti pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o pristopu k splošnim
pogojem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo), pri čemer mora biti podpis na
izjavi overjen pri notarju.
14. Razpisna dokumentacija za posamezen predmet javne dražbe vsebuje: podrobnejši opis lokacije in predmeta javne dražbe,
zemljiškoknjižni izpisek, mapno kopijo (načrt parcel), lokacijsko informacijo, fotografije
predmeta javne dražbe, splošne pogoje za
izvedbo in udeležbo na javni dražbi, obrazec
izjave o sprejemanju splošnih pogojev javne
dražbe, pravne vire, ki urejajo postopek prodaje in vzorec prodajne pogodbe.
15. Vse stroške, davščine ter takse nosita
kupca predmetov javne dražbe iz 2. točke.
16. Izročitev predmetov javne dražbe iz
2. točke v posest kupcev se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
17. Z najugodnejšima dražiteljema bo Občina Tržič sklenila prodajni pogodbi najkasneje v 8 dneh po zaključku javne dražbe. Če
dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Tržič obdrži njegovo kavcijo.
18. Za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo sta dolžna poskrbeti kupca predmetov
javne dražbe iz 2. točke na svoje stroške, zaradi česar jima je Občina Tržič dolžna izročiti
vse potrebne listine.
19. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu RS in na spletni strani Občine Tržič
www.trzic.si.
Občina Tržič

Razpisi delovnih
mest
Št. 33001-0001/2005
Ob-8808/06
Na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost Sevnica (Uradni
list RS, št. 94/05), objavlja Občina Sevnica,
Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, javni razpis
za prosto delovno mesto
direktorja javnega zavoda Zavod za
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za opravljanje dela:
1. najmanj sedma stopnja izobrazbe,
2. najmanj štiri leta delovnih izkušenj te
stopnje izobrazbe vključno s pripravništvom
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ali najmanj štiri leta delovnih izkušenj eno
stopnjo nižje izobrazbe,
3. poznavanje dejavnosti s področja dela
zavoda,
4. organizacijske sposobnosti, ki se dokazujejo z ustreznimi dokazili, potrdili,
5. predložitev programa razvoja zavoda
za mandatno obdobje.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih izkušenj morajo kandidati priložiti program dela zavoda za nadaljnjih 5 let in vizijo
razvoja na področju kulture, športa, turizma
in mladinskih dejavnosti v Občini Sevnica ter
naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– fotokopijo delovne knjižice oziroma dokumenta, iz katerega bodo razvidne delovne
izkušnje,
– 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 oziroma v primeru nepravočasne
pridobitve to izjavi kandidat sam,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisno
izjavo kandidata o tem, da zoper njega ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 let. Nastop dela bo predvidoma s 1. 6.
2006. Delo bo opravljal v poslovnih prostorih
zavoda. Po poteku mandatne dobe je ista
oseba lahko znova imenovana za direktorja
zavoda.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/-ke pošljejo na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica z oznako
»Prijava na javni razpis – direktor javnega
zavoda KŠTM Sevnica«. Rok za prijavo je
osem dni od dneva objave tega javnega razpisa. Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge.
Kandidati/-ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 07/81-61-233
pri Mojci Sešlar.
Občina Sevnica
Ob-8837/06
Svet zavoda Osnovne šole Antona Janše
Radovljica, Radovljica, Kranjska cesta 27a,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje funkcije ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja-ZOFVI (Ur. l. RS, št. 115/03
- uradno prečiščeno besedilo).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje.
Kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5
let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2006 oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih
izkušnjah in kratkim življenjepisom pošljite
na naslov: Svet zavoda OŠ Antona Janše
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Radovljica, Kranjska c. 27a, 4240 Radovljica, s pripisom »Prijava na razpis ravnatelja« najkasneje v 15 dneh od objave
razpisa.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda
Osnovne šole Antona Janše Radovljica
Ob-8945/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05
in 113/05) minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 0131-24/2006/2 z dne
13/3-2006 objavlja javni natečaj za položaj
generalnega sekretarja v Ministrstvu
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem pravne ali družboslovne
smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– fotokopijo potrdila o znanju tujega jezika;
– fotokopijo potrdila oziroma pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno« v
skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni
list RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.

Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina
ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja
v državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »tajno«.
Na predlog ministra za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo bo izbranega kandidata za generalnega sekretarja v Ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo imenovala Vlada Republike Slovenije za določen
čas, za dobo petih let. Delo bo opravljal v
nazivu sekretar z možnostjo napredovanja
v naziv višji sekretar na sedežu organa v
Ljubljani, Trg OF 13.
Generalni sekretar v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na
položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja
vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj«
in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem
listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, mag. Marko Starman,
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
Ljubljana, tel. 01/478-73-52. Kandidatom, ki
jih bo posebna natečajna komisija glede na
strokovno usposobljenost ocenila kot primerne in ostalim kandidatom za položaj, bo
predsednik posebne natečajne komisije izdal
sklep. Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni
od dneva imenovanja izbranega kandidata
na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 110-9/2006
Ob-8957/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05
– UPB1), 62/05, 75/05 in 113/05) Upravna
enota Jesenice objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto
svetovalec (m/ž) v Oddelku za upravne
notranje zadeve.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Okvirna vsebina dela na delovnem mestu je:
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih
gradiv s predlogi ukrepov,
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
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 delovno mesto
izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka
88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila, iz katerih so razvidne delovne izkušnje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– 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.

Št.

Strokovna usposobljenost se bo presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi in
razgovora s kandidati.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s
petmesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Upravne enote Jesenice, C. m. Tita 78,
4270 Jesenice.
Kandidati/ke naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj na naslov: Upravna
enota Jesenice, Cesta maršala Tita 78, 4270
Jesenice, s pripisom »javni natečaj«. Rok za
prijavo je 8 dni od objave.
Rok za vložitev prijave je 8 dni od objave. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je možno dobiti na tel. 04/586-92-42
(Mojca Koselj).
Upravna enota Jesenice
Št. 44
Ob-8963/06
Upravna enota Trebnje objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
višji referent v Oddelku za občo upravo in skupne zadeve – za določen čas
(nadomeščanje sodelavke na porodniškem dopustu).
Delo na uradniškem mestu se lahko opravlja v nazivu višji referent III, višji referent II,
višji referent I.
Naloge:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila
o dejstvu,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Pogoji:
– najmanj višja strokovna izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka
ter
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Pisni izjavi, navedeni v predzadnji in zadnji alinei, ob prijavi lahko nadomesti izjava
kandidata. Izbrani kandidat mora predložiti
potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni
v kazenskem postopku pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Strokovno usposobljenost kandidatov bo
presojala natečajna komisija na podlagi dokazil predloženih k vlogi z življenjepisom in
na podlagi razgovora s kandidati.
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Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim
časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na
sedežu Upravne enote Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje.
Vsi izrazi, ki so v javnem natečaju zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni za moške ali ženske.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici z
oznako »za javni natečaj« na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, oziroma na el.
naslov ue.trebnje@gov.si, v roku 8 dni od
dneva objave. Nepopolnih vlog ne bomo
upoštevali.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v 30 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj.
Za dodatne informacije smo vam na voljo
na tel. 07/348-22-57 (Zvone Preskar).
Upravna enota Trebnje
Ob-8966/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05
– UPB1 in 113/05), objavlja Občina Sevnica
javni natečaj za prosti delovni mesti v občinski upravi:
1. svetovalec/-ka v oddelku za gospodarstvo Občinske uprave občine Sevnica.
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec III,
– svetovalec II,
– svetovalec I.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu svetovalec III.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Delovne naloge:
– priprava analiz, informacij, poročil in
drugih gradiv s področja vseh občinskih investicij in razvoja,
– izvajanje nalog s področja javnih naročil, preverjanje skladnosti dokumentov (računov, pogodb, naročilnic...) z zakonskimi
določili,
– usklajevanje in sodelovanje z Javnim
podjetjem Komunala Sevnica na področju
investicij,
– sodelovanje pri pripravi razvojnih programov občine,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in
natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– najmanj visoka izobrazba tehnične
smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
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Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj
izpolniti v letu dni po sklenitvi delovnega
razmerja.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– fotokopijo iz delovne knjižice ali druga
ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdilo ali izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o
tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo pristojnega sodišča ali izjavo
kandidata o tem, da zoper njega ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkimi življenjepisom naj kandidatki/-ke pošljejo na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica. Rok za prijavo je osem dni od dneva
objave javnega natečaja. Obravnavali bomo
samo pravočasne in popolne vloge.
Kandidati/-ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 07/81-61-212
pri Zvonetu Košmerlu, direktorju občinske
uprave.
Občina Sevnica
Št. 65/2006
Ob-9093/06
Računsko sodišče Republike Slovenije
objavlja javni natečaj za naslednja uradniška
delovna mesta:
A) Uradniška delovna mesta in pogoji za
opravljanje dela
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske.
I. Strokovni sodelavec za revidiranje –
za področje revizij črpanja sredstev iz proračuna Evropske unije – eno delovno mesto.
1. Kandidat mora izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– šest mesecev delovnih izkušenj z visoko izobrazbo in
posebne pogoje za zasedbo delovnega
mesta:
– državni izpit iz javne uprave (če ga izbrani kandidat nima, ga bo moral opraviti v
roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja; 89. člen ZJU),
– poznavanje vsaj enega računalniškega
programa za oblikovanje besedila in obdelavo podatkov.
2. Strokovni sodelavec za revidiranje
opravlja naslednje naloge:
– sodeluje pri izvajanju revizij,
– sodeluje pri pripravi načrtov revizij,
– sodeluje pri sestavi revizijskih poročil,
– opravlja druge naloge s svojega področja dela.
Prednost pri izboru bodo imeli kandidati,
ki so že bili vključeni v delo z institucijami
Evropske unije.
Javni uslužbenec bo delo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana in pri
revidirancih.
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II. Strokovni sodelavec za revidiranje
– za področje revizije smotrnosti – eno delovno mesto.
1. Kandidat mora izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– šest mesecev delovnih izkušenj z visoko izobrazbo in
posebne pogoje za zasedbo delovnega
mesta:
– državni izpit iz javne uprave (če ga izbrani kandidat nima, ga bo moral opraviti v
roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja; 89. člen ZJU),
– poznavanje vsaj enega računalniškega
programa za oblikovanje besedila in obdelavo podatkov.
2. Strokovni sodelavec za revidiranje
opravlja naslednje naloge:
– sodeluje pri izvajanju revizij,
– sodeluje pri pripravi načrtov revizij,
– sodeluje pri sestavi revizijskih poročil,
– opravlja druge naloge s svojega področja dela.
Prednost pri izboru bodo imeli kandidati
z izkušnjami na področju vodenja javnih naročil v državni upravi.
Javni uslužbenec bo delo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana in pri
revidirancih.
III. Strokovni sodelavec za pravne zadeve – eno delovno mesto.
1. Kandidat mora izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– šest mesecev delovnih izkušenj z univerzitetno izobrazbo in
posebne pogoje za zasedbo delovnega
mesta:
– državni izpit iz javne uprave (če ga izbrani kandidat nima, ga bo moral opraviti v
roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja; 89. člen ZJU),
– poznavanje vsaj enega računalniškega
programa za oblikovanje besedila.
2. Strokovni sodelavec za pravne zadeve
opravlja naslednje naloge:
– pripravlja posamične akte računskega
sodišča,
– pripravlja manj zahtevna pravna mnenja,
– sestavlja ovadbe, predloge za uvedbo
postopkov zaradi prekrškov,
– pripravlja postopke oddaje javnih naročil,
– sestavlja osnutke pogodb,
– opravlja druge naloge s svojega področja dela.
Javni uslužbenec bo delo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana.
Kandidati za vsa navedena uradniška delovna mesta morajo izpolnjevati tudi pogoje
iz drugega odstavka 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njih ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
ter znanje slovenskega jezika in splošne
pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.
B) Dokazila in informacije o izvedbi javnega natečaja

K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– dokazila o predpisanih delovnih izkušnjah,
– fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu, ki je predpisan kot posebni
pogoj,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti,
– pisno izjavo kandidata, da zoper njega
ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– ustrezno dokazilo ali izjavo o poznavanju vsaj enega računalniškega programa
za oblikovanje besedila in oblikovanje podatkov.
Kandidat, ki se bo izkazal kot najbolj strokovno usposobljen, bo na poziv računskega
sodišča predložil naslednja dokazila:
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje Republike Slovenije,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kandidati lahko prijave s priloženimi dokazili vložijo v roku 8 dni od objave javnega
natečaja. V izbirni postopek bodo uvrščeni
le tisti kandidati, ki bodo na podlagi priloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo natečajne
pogoje.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave na naslov: Računsko sodišče
Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000
Ljubljana z navedbo »javni natečaj – uradniška delovna mesta«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni po poteku roka
za prijavo na natečaj.
Z izbranimi kandidati bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili delovno razmerje za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite pri Heleni Rosa, vodji
kadrovske službe (tel. 01/478-58-14).
Računsko sodišče RS
Su 010602/2006
Ob-9105/06
Na podlagi 56. člena in 58. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 s
spremembami in dopolnitvami) Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, 9000
Murska Sobota, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec v pravosodju (vodja skupne kadrovske službe).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba upravne
smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave
in izpit iz Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom – z
urejevalniki besedil.
V skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– morajo biti kandidati državljani Republike Slovenije,
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– 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 6 mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delo se lahko opravlja v nazivu: svetovalec v pravosodju I, svetovalec v pravosodju
II in svetovalec v pravosodju III. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu svetovalec
v pravosodju III.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo predvsem:
– opravljanje strokovnih del v postopkih
pri pravosodnih organih,
– vodenje ter usklajevanje dela na področju evidenc, priprava informacij, statističnih
in drugih poročil,
– opravljanje kadrovskih nalog za vsa sodišča z območja okrožnega sodišča,
– izdelava pogodb, sklepov, odredb in
navodil, ki jih predpisuje predsednik sodišča
v zvezi z delovnimi razmerji in izobraževanjem in druge naloge v skladu z aktom o
sistemizaciji.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in 4-mesečnim poskusnim
delom. Delo bo opravljal na Okrožnem sodišču v Murski Soboti na lokaciji Slomškova
21, Murska Sobota.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in izpitu iz
Sodnega reda,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje RS,
– potrdilo, da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ga izda krajevno pristojno
sodišče.
Ob prijavi lahko potrdili v predzadnji in
zadnji alinei nadomesti pisna izjava kandidata, vendar bo moral izbrani kandidat potrdili
predložiti pred zaposlitvijo.
V naziv se lahko imenuje kandidat, ki
nima opravljenega državnega izpita iz javne
uprave in izpita iz Sodnega reda, pod pogojem, da oba izpita opravi najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom
dosedanjih delovnih izkušenj (stopnjo izobrazbe in čas opravljanja dela) in z dokazili
o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati poslati v roku 8 dni po objavi javnega natečaja
na naslov: Okrožno sodišče v Murski Soboti,
Urad predsednika, Slomškova 21, 9000 Murska Sobota, z označbo »javni natečaj«. V
izbirni postopek bodo uvrščeni le kandidati,
katerih vloge bodo popolne, s priloženimi
dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri
v 8 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu

Št.

kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite pri sekretarki sodišča, tel.
02/535-29-02.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
Št. 12/06
Ob-9108/06
Na podlagi določil Zakona o zavodih
(Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list
RS/I, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in
36/00), prvega odstavka 34. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 96/02) ter na podlagi Sklepa o
ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
– Inštituta za hidravlične raziskave (Uradni
list RS, št. 73/94, 65/99, 47/00, 81/03 in
11/06) in 48. člena Statuta Inštituta za hidravlične raziskave upravni odbor inštituta
objavlja razpis za imenovanje
direktorja Inštituta za hidravlične raziskave (m/ž).
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imajo doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta,
– izkazujejo mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko razvojne rezultate v
zadnjih petih letih,
– izkazujejo sposobnost za organiziranje
in vodenje,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,
– izpolnjujejo druge pogoje, ki jih določa
zakon ali ustrezen predpis.
Od kandidata pričakujemo predlog načrta
dela in poslovanja ter vodenja in organiziranja strokovnega dela inštituta.
Direktor bo imenovan za pet let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti
ovojnici na naslov: Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana, Hajdrihova 28, p.p. 3401,
z oznako »Razpis za imenovanje direktorja
inštituta«.
Vse prijavljene kandidate bo upravni odbor inštituta o svoji izbiri obvestil v 30 dneh
od dneva objave razpisa.
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo na tel. 24-18-420.
Inštitut za hidravlične raziskave
Ob-9123/06
Občina Dolenjske Toplice, ponovno objavlja v skladu s prvim odstavkom 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja
Center za ekološko, kulturno in kongresno
dejavnost d.o.o. prosto delovno mesto
direktorja javnega podjetja EKKC
d.o.o.
Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje zahteve:
– da ima višjo oziroma visoko šolsko izobrazbo (ekonomske, turistične ali druge
ustrezne smeri),
– da ima najmanj 7 let delovnih izkušenj,
od tega najmanj 5 let na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih,
– da je gospodarsko razgledan in kreativen,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo,
zoper delovno razmerje in socialno varnost,
zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti
sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani
kazni zapora,
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– da mu ni bil izrečen varnostni ukrep
prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas
trajanja prepovedi in
– kolikor je bil član uprave podjetja, nad
katerim je bil začet stečajni postopek, ni bil
pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine
upnikom po 19. členu Zakona o finančnem
poslovanju podjetij, in sicer za obdobje dveh
let po pravnomočnosti sodbe.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju splošnih zakonskih oziroma razpisnih pogojev s
kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega
dela in vizijo razvoja podjetja morajo kandidati oddati priporočeno po pošti najkasneje
do 15. aprila 2006 na naslov: Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, s pripisom: prijava na prosto
delovno mesto.
Direktorja javnega podjetja imenuje na
predlog župana Občinski svet Občine Dolenjske Toplice za mandatno dobo štirih let
z možnostjo ponovnega imenovanja. Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih
dneh po opravljenem imenovanju. Dodatne
informacije na tel. 07/38-45-180.
Občina Dolenjske Toplice
Št. 9/06
Ob-9124/06
Okrajno sodišče v Domžalah, Urad predsednice objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto:
pripravnik na delovnem mestu sodnega referenta za področje izvršbe II (višji pravosodni sodelavec) – eno delovno
mesto za določen čas.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– pridobljena višja strokovna izobrazba
upravne ali družboslovne smeri (VI. stopnja),
– poznavanje dela z računalnikom.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
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 ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni v vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za določen čas 10 mesecev,
čas trajanja pripravništva, s polnim delovnim
časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Domžalah, Ljubljanska 76, Domžale.
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Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave
javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče
v Domžalah, za javni natečaj – pripravnik na
delovnem mestu sodnega referenta za področje izvršbe II, Ljubljanska 76, Domžale.
Nepopolne in prepozno prispele vloge ne
bodo obravnavane.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
01/72-15-741.
Okrajno sodišče v Domžalah
100-06-21/2006-1202
Ob-9125/06
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto v skladu z 59. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 35/05 – UPB1 in 113/06) objavlja javni natečaj za prosti uradniški delovni mesti:
V Oddelku za krajevne skupnosti in komunalne zadeve
1. višji svetovalec za gospodarske javne službe.
Delovno mesto višji svetovalec za gospodarske javne službe je uradniško delovno
mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji
svetovalec III, višji svetovalec II ali višji svetovalec I. Izbrani/-a kandidat/-ka bo naloge
izvrševal/-a v nazivu višji svetovalec III, na
lokaciji Novi trg 6, Novo mesto.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj: 5 let z
visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in
4 mesece z univerzitetno izobrazbo,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– poznavanje upravnega poslovanja in
– poznavanje dela z računalnikom.
Naloge na delovnem mestu so:
– medsebojno sodelovanje v oddelku in
sodelovanje z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv z
delovnega področja (odlok o proračunu in
zaključnem računu proračuna),
– vodi strokovni nadzor nad izvajanjem
nalog izvajalcev gospodarskih javnih služb,
– priprava zahtevnih gradiv, ki se nanašajo na delovno področje,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil, predlogov in drugih zahtevnih gradiv,
– priprava dokumentacije za pridobitev
sredstev iz javnih skladov,
– izvedba postopkov za razdeljevanje
proračunskih sredstev z delovnega področja,
– sodelovanje pri izvajanju investicij z delovnega področja,
– vodenje upravnih postopkov na prvi
stopnji,
– izvedba javnih razpisov po Zakonu o
javnih naročilih,
– vodenje in sodelovanje v projektnih
skupinah,
– samostojno opravljanje drugih nalog po
navodilu nadrejenega.
2. Višji svetovalec za investicije – nizke gradnje.
Delovno mesto višji svetovalec za investicije – nizke gradnje je uradniško delovno
mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji
svetovalec III, višji svetovalec II ali višji svetovalec I. Izbrani/-a kandidat/-ka bo naloge
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izvrševal/-a v nazivu višji svetovalec III, na
lokaciji Novi trg 6, Novo mesto.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj: 5 let z
visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in
4 mesece z univerzitetno izobrazbo,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– kvalifikacije za odgovornega vodjo del,
– poznavanje upravnega poslovanja in
– poznavanje dela z računalnikom.
Naloge na delovnem mestu so:
– medsebojno sodelovanje v oddelku in
sodelovanje z drugimi organi pri izvajanju
investicij občinske uprave,
– vodenje investicij nizke gradnje v Oddelku za krajevne skupnosti in komunalne
zadeve,
– vodenje investicij nizke gradnje v Oddelku za družbene dejavnosti,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv z
delovnega področja (odlok o proračunu in
zaključnem računu proračuna),
– priprava zahtevnih gradiv, ki se nanašajo na področje,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil, predlogov in drugih zahtevnih gradiv z delovnega področja,
– vodenje upravnih postopkov na prvi
stopnji,
– izvedba javnih razpisov po Zakonu o
javnih naročilih,
– vodenje in sodelovanje v projektnih
skupinah,
– samostojno opravljanje drugih nalog po
navodilu nadrejenega.
Kandidati/-ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave ga morajo
opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/-ke predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome (dokazilo o pridobljeni izobrazbi),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila, iz katerih je razvidno delovno razmerje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o ustreznih kvalifikacijah za odgovornega vodjo del (za delovno
mesto pod 2. točko),
– 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 (izda ga Ministrstvo za
pravosodje) ali pisna izjava kandidata/-ke,
– potrdilo, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izda ga pristojno sodišče) ali pisna izjava
kandidata/-ke.
Izbrani/-a kandidat/-ka, ki bo predložil/-a
pisno izjavo iz prejšnjih dveh alinej, bo moral/-a 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, predloženih k prijavi ter na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati/ke pošljejo v zaprti
ovojnici na naslov: Mestna občina Novo mesto, Kabinet župana, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, s pripisom: »Javni natečaj – naziv delovnega mesta – ne odpiraj«. Rok za
vložitev prijave je 8 dni, ki začne teči naslednji dan po objavi besedila javnega natečaja
v Uradnem listu RS oziroma naslednji dan
po objavi na Zavodu za zaposlovanje RS
ter naslednji dan po objavi na spletni strani
Ministrstva za javno upravo.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati/-ke bodo o izboru pisno obveščeni/-e v 8 dneh po opravljeni izbiri.
Izbranemu kandidatu/-ki bo izdan sklep o
izbiri, drugim kandidatom/-kam pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Z izbranim
kandidatom/-ko bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za
nedoločen čas s polnim delovnim časom in
trimesečnim poskusnim delom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je možno dobiti vsak delovni dan
na tel. 07/39-39-220 pri Silvi Vovko.
Mestna občina Novo mesto
Št. 039-1/2006-9
Ob-9126/06
Občina Krško, Občinski svet, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Cesta krških žrtev 14, Krško, na podlagi 36.
člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 32.
člena zakona o zavodih (Uradni list RS št.
12/91, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 14. člena
odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni
dom Krško (Uradni list RS, št. 127/03) razpisuje prosto delovno mesto
direktorja javnega zavoda Kulturni
dom Krško.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor
strokovno pozna področje dela javnega zavoda in ima vodstvene sposobnosti.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne smeri,
– 8 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3
leta na področju kulture,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika.
K vlogi morajo kandidati priložiti program
dela in razvoja javnega zavoda.
Mandat direktorja traja pet let.
Izbrani kandidat bo delo začel opravljati
1. julija 2006.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi razpisa na
naslov: Občina Krško, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
s pripisom: »za razpis – direktor Kulturnega
doma Krško«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
15 dni po imenovanju direktorja.
Občina Krško
Št. 1101-20/2006/1
Ob-9128/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vodja oddelka v Zakladnici enotnega
zakladniškega računa države.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna s specializacijo ali magisterijem ekonomske smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
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 obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojena 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:
– vodenje, organiziranje in usklajevanje
dela oddelka,
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– priprava sistemskih rešitev s področja
upravljanja likvidnosti proračuna,
– vodenje, spremljanje in analiziranje denarnih tokov proračuna ter organiziranje sej
likvidnostnih komisij,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem področja zakladništva in
proračuna.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Zakladnici enotnega zakladniškega računa države
v Oddelku za upravljanje likvidnosti proračuna, Beethovnova 11, Ljubljana, v nazivu
podsekretar.

Št.

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
1101-20/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-24 (Nataša Lazovič).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 1101-19/2006/1
Ob-9129/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto
svetovalec v Zakladnici enotnega zakladniškega računa države.
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 obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojena na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
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– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih
gradiv s predlogi ukrepov,
– priprava predlogov in sodelovanje pri
naložbah prostih denarnih sredstev in zadolževanju sistema EZR države,
– priprava, spremljanje in analiziranje
napovedi denarnih tokov po skupinah proračunskih uporabnikov,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s
poznavanjem področja zakladništva, denarnega in kapitalskega trga.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Zakladnici enotnega
zakladniškega računa države v Oddelku za
upravljanje likvidnosti enotnega zakladniškega računa države, Beethovnova 11, Ljubljana, v nazivu svetovalec II.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p.
644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti
ovojnici z označbo “za javni natečaj številka
1101-19/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-24 (Nataša Lazovič).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 13/06
Ob-9147/06
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96), 27. člena Statuta, 11. in 12. člena Sklepa o preoblikovanju
Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod
za ribištvo Slovenije (Ur. l. RS, št. 31/01,
60/01, 4/05 in 23/06), Svet zavoda Javnega
zavoda za ribištvo Slovenije razpisuje delovno mesto:
direktorja zavoda (m/ž).
Poleg pogojev določenih z zakonom,
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
– organizacijske sposobnosti in vodstvene izkušnje,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– obvladati morajo najmanj en tuj svetovni jezik.
Kandidat za direktorja zavoda mora v postopku razpisa predložiti pisni program dela
in razvoja zavoda.
Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kandidatom sklenjena za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in 4-letnim mandatom.
Kandidature s kratkim življenjepisom, referencami in dokazili o izpolnjevanju pogojev
ter programom dela in razvoja zavoda morajo kandidati poslati v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Zavod za ribištvo Slovenije
– za razpis direktorja.
O izboru bodo kandidati obveščeni v zakonsko določenem roku.
Vsem zainteresiranim kandidatom so na
voljo dokumenti zavoda za izdelavo programa dela in razvoja vsak delovni dan od 8. do
12. ure v upravi zavoda.
Javni zavod za ribištvo Slovenije
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Št. 100-5/2006
Ob-9151/06
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo/ZJU-UPB1, 62/05
– odl. US: U-I-294/04-15, 75/05 – odl. US:
U-I-90/05-13, 113/05 in 21/06 – odl. US: UI-343/04-11) objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
1. gradbeni inšpektor (1 delovno mesto v Kranju in 1 delovno mesto v Ljubljani).
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu gradbeni inšpektor III.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
na področju graditve objektov,
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov
v skladu z zakonom o graditvi objektov, zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonom
o splošnem upravnem postopku in drugimi
predpisi,
– izvajanje ukrepov v skladu z zakonom
o prekrških,
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju
na področju dela,
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora ter
– nudenje strokovne pomoči.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih
izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z visoko strokovno izobrazbo,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– vozniški izpit B kategorije,
– aktivno/višje znanje slovenskega jezika.
Kandidati/ke morajo izpolnjevati tudi splošne pogoje iz drugega odstavka 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati/ke predložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Potrdili iz sedme in osme alinee prejšnjega odstavka ob prijavi nadomesti izjava
kandidata/ke, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
o tem, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
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kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Potrdili bo izbrani/a kandidat/ka predložil/a pred sklenitvijo delovnega razmerja.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega predpisanega
izpita, pod pogojem, da najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja opravijo ustrezen manjkajoči izpit.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek. Natečajna
komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na
podlagi podane vloge, dokazil in ustnega
razgovora.
Kandidate/ke vabimo, da pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev ter kratkim življenjepisom
v roku 8 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Oddelek
za organizacijo in kadre, Dunajska cesta 47,
1000 Ljubljana.
Kandidate/ke bomo o izbiri pisno obvestili
v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja pokličite 01/420-44-98 (Suzana
Bregar).
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Su 10-02/2006-08
Ob-9153/06
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 56/02-113/05) Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana,
p.p. 639 objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec VS RS)
– 2 prosti delovni mesti na upravnem oddelku (m/ž),
– 1 prosto delovno mesto na kazenskem
oddelku (m/ž),
– 1 prosto delovno mesto na civilnem
oddelku (m/ž) in
– 1 prosto delovno mesto na delovno socialnem oddelku (m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delo se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec III,

izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu
višji pravosodni svetovalec III.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– proučevanje zahtevnejših zadev, ki mu
jih dodeli vrhovni sodnik, priprava zahtevne strokovne podlage za sprejem odločitve,
priprava zahtevne odločitve in obrazložitve
odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature,
– pripravljanje pomembnejših osnutkov
poročil, analiz in informacij po usmeritvah
sodnika,
– poročanje na sejah senatov in izdelava osnutkov sodnih odločb, strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč in pravnih
mnenj,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik.
Z izbranimi kandidati bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim
delom. Delo bodo opravljali na Vrhovnem
sodišču RS, na lokaciji Tavčarjeva 9, Ljubljana.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo ali pisna izjava kandidata o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje RS,
– potrdilo ali pisna izjava kandidata, da
zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ga izda
krajevno pristojno sodišče.
Ob prijavi lahko potrdili v predzadnji in zadnji alinei nadomesti pisna izjava kandidata,
vendar bodo morali izbrani kandidati potrdili
predložiti pred zaposlitvijo.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom
dosedanjih delovnih izkušenj (stopnja izobrazbe in čas opravljanja dela) in dokazili o
izpolnjevanju pogojev morajo kandidati poslati v 8 dneh po objavi javnega natečaja na
naslov: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Skupna kadrovska služba, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, z označbo »javni natečaj«.
V izbirni postopek bodo uvrščene samo popolne vloge, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri
v 8 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri vodji skupne kadrovske službe Vrhovnega sodišča RS, tel.
01/366-42-11.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Ob-9165/06
Svet posebnega javno socialno varstvenega zavoda Centra slepih, slabovidnih in
starejših Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220
Škofja Loka, na podlagi sprejetega sklepa z
dne 11. 11. 2005 razpisuje delovno mesto
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direktorja/direktorice.
Za direktorja/direktorico je po določilih
Statuta CSS Škofja Loka in Zakona o socialnem varstvu lahko imenovan/a kandidat/ka,
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu oziroma visoka strokovna ali
univerzitetna izobrazba druge družboslovne,
zdravstvene ali medicinske smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu;
– predložiti svojo vizijo dela zavoda.
Ali:
– višja izobrazba skladno z 69. členom
Zakona o socialnem varstvu;
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu;
– predložiti svojo vizijo dela zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan za
dobo petih let. Rok za prijavo na razpis je
15 dni po objavi razpisa. Prijavljeni kandidati
bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Prijave z vsemi dokazili in vizijo dela zavoda se pošljejo na naslov: Center slepih,
slabovidnih in starejših Škofja Loka, Stara
Loka 31, 4220 Škofja Loka, z oznako »Za
Svet zavoda – javni razpis«.
Svet zavoda CSS Škofja Loka
Št. 1100-2/2006/1-0023163
Ob-9168/06
Ministrstvo za promet na podlagi prvega
odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – ZJU-UPB1 in
113/05) ter v skladu z drugim odstavkom 20.
in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04 ter nadaljnje spremembe in
dopolnitve), objavlja prosto delovno mesto:
svetovalec v Direktoratu za pomorstvo
(šifra delovnega mesta 99).
Razpisano delovno mesto svetovalec je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec I, svetovalec II in
svetovalec III. Izbrani kandidat bo naloge
opravljal v nazivu svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– visoka strokovna izobrazba ekonomske, pravne, upravne, prometne ali druge
ustrezne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– znanje dela z računalnikom;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
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mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
roku enega leta od razporeditve na delovno
mesto, kot to določa druga alineja 57. člena
Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za promet (št.
0110-1/2004/5-1110, z dne 12. 5. 2004 ter
nadaljnje spremembe in dopolnitve).
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje
s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri
ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o
opravljenem večtedenskem izobraževanju v
tujem jeziku, s potrdili o večkratni udeležbi
na strokovnih srečanjih, na katerih je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali z dokazilom
o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru
programa dodiplomskega ali podiplomskega
študija (fotokopija indeksa).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– izjavo o verodostojnosti potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
so razvidne delovne izkušnje oziroma verodostojne listine iz katerih sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopijo dokazila o osnovni ravni znanja tujega jezika;
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje);
– potrdilo o nevloženi pravnomočni obtožnici (izda krajevno pristojno sodišče).
Potrdili navedeni v osmi in deveti alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja
v kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izobrazbo pravne
smeri, z delovnimi izkušnjami na področju
pomorstva in pomorske zakonodaje ter s
poznavanjem delovanja zakonodajne in izvršilne veje oblasti.
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati,
ki bodo poslali formalno nepopolne prijave
oziroma vlogi ne bodo predložili vseh zahtevanih dokazil, ki so navedena v objavi javnega natečaja, niti ne bodo navedli razlogov,
zaradi katerih niso predložili dokazil, v izbirni
postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo
izdan sklep.
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Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana.
Okvirna vsebina dela na razpisanem delovnem mestu:
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih
gradiv s predlogi ukrepov;
– vodenje upravnih postopkov na prvi
stopnji;
– sodelovanje pri pripravi predpisov in
posamičnih aktov ter internih aktov za izvajanje izvršilnih nalog z delovnega področja;
– sodelovanje v projektnih skupinah ali
drugih oblikah sodelovanja.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko
1100-2/2006/1-0023163«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni
natečaj je 8 dni in začne teči naslednji dan
po objavi tega javnega natečaja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev, skladno
s prvim odstavkom 222. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve). O izbiri uradnika bo izdan sklep
o izbiri, ki bo vročen izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna mag. Nataša Bešter,
tel. 01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Su 010602/2006
Ob-9175/06
Na podlagi 56. člena in 58. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 s
spremembami in dopolnitvami) Okrajno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, 9000
Murska Sobota, objavlja javni natečaj za prosti uradniški delovni mesti:
2 pravosodna sodelavca (sodni referent v zemljiški knjigi).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– srednja strokovna izobrazba ali srednja
strokovna izobrazba administrativne ali družboslovne smeri,
– najmanj 6 let in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen strokovni upravni izpit iz Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
V skladu z II. odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih:
– morajo biti kandidati 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 6 mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delo se lahko opravlja v nazivu: pravosodni sodelavec II in pravosodni sodelavec I.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu
pravosodni sodelavec II.
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Delovne naloge izbranega kandidata
bodo predvsem:
– vodenje postopkov (enostavnejših)
in izdajanje odločb iz pristojnosti zemljiške
knjige,
– vodenje predpisanih in potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in
drugih poročil ter obvestil,
– delo s strankami,
– opravljanje administrativno tehničnih
del v zvezi z izdanimi odredbami in sklepi,
– opravljanje drugih nalog po odredbi
predsednice sodišča, vodje oddelka, sodnika, ki je z letnim razporedom določen za to
delo ali vodje zemljiške knjige.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in 2 mesečnim poskusnim
delom. Delo bo opravljal na Okrajnem sodišču v Murski Soboti na lokaciji Slomškova
21, Murska Sobota.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– fotokopijo diplome oziroma spričevala
o končanem šolanju,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu in izpitu iz Sodnega reda,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje RS,
– potrdilo, da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ga izda krajevno pristojno
sodišče.
Ob prijavi lahko potrdili v predzadnji in
zadnji alinei nadomesti pisna izjava kandidata, vendar bo moral izbrani kandidat potrdili
predložiti pred zaposlitvijo.
V naziv se lahko imenuje kandidat, ki
nima opravljenega izpita iz strokovnega
upravnega izpita iz Sodnega reda, pod pogojem, da oba izpita opravi najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv, sicer se
imenovanje v naziv razveljavi.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom
dosedanjih delovnih izkušenj (stopnjo izobrazbe in čas opravljanja dela) in z dokazili
o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati poslati v roku 8 dni po objavi javnega natečaja
na naslov: Okrajno sodišče v Murski Soboti,
Urad predsednika, Slomškova 21, 9000 Murska Sobota, z označbo »javni natečaj«. V
izbirni postopek bodo uvrščeni le kandidati,
katerih vloge bodo popolne, s priloženimi
dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri
v 8 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
Ob-9176/06
Svet zavoda Varstveno delovnega centra
Črnomelj, Majer 7, 8340 Črnomelj, objavlja
javni razpis za
direktorja (m/ž) Varstveno delovnega
centra Črnomelj.
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Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. zahteve 56., 57. in 69. člena Zakona
o socialnem varstvu (ZSV-UPB1) (uradno
prečiščeno besedilo), stran 4256; Ur. l. RS,
št. 36/04, z dne 13. 4. 2004:
a) izpolnjevanje pogojev morajo dokazovati s pisnimi listinami (diploma o končanem izobraževanju, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu, dokazila o delovnih izkušnjah);
2. kandidati se morajo prijaviti na razpis
v roku 8 dni po njegovi objavi.
Svet prepozno prispelih in nepopolnih
vlog ne bo obravnaval.
Imenovanje kandidata za direktorja VDC
Črnomelj bo svet izvedel na podlagi preučitve priloženih dokazil. Svet lahko odloči tudi
za dodatne načine pridobivanja informacij
o primernosti kandidatov (razgovori, ugotavljanje poslovodnih in strokovnih lastnosti
kandidatov, reference in podobno).
3. Mandat direktorja traja 5 let. Mandat
bo direktorju začel teči z dnem, ko bo izdano
soglasje k imenovanju, ki ga poda minister,
pristojen za socialno varstvo, oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če
je bilo soglasje ministra izdano prej.
Kandidati morajo podati vloge, s priloženimi prilogami in dokazili, v pisni obliki, po
pošti, na naslov: Svet varstveno delovnega
centra Črnomelj, Majer 7, 8340 Črnomelj, s
pripisom »razpis za direktorja«.
Kandidati bodo o imenovanju obveščeni
v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
Svet Varstveno delovnega centra
Črnomelj
Ob-9177/06
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto, ki se
izvaja v enem nazivu
vodja pisarne svetovalcev v strokovni
službi.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženske in moške.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta:
– višja strokovna izobrazba družboslovne smeri,
– pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje pravil o pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča,
– znanje svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil,
– znanje strojepisja.
2. Imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– znanje uradnega jezika.
II. Vodja pisarne svetovalcev v strokovni
službi opravlja naslednje naloge:
– enostavna strokovna opravila v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča po odredbi namestnika ali pomočnika generalnega sekretarja,
– nadomeščanje vodje pisarne namestnika in pomočnikov generalnega sekretarja,

– pomoč pri pripravi sklicev sej senatov
Ustavnega sodišča in zapisnikov sej,
– administrativno delo za svetovalce in
strokovne sodelavce v strokovni službi,
– evidenca, arhiviranje in dokumentiranje
gradiv,
– posredovanje zvez in sporočil,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi namestnika in pomočnikov generalnega sekretarja, generalnega
sekretarja, direktorja ali vodje upravno-administrativnega dela.
III. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
IV. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti
dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev (fotokopijo diplome, dokazilo o delovnih
izkušnjah, dokazilo o znanju tujega jezika,
potrdilo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi nenaklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdilo izda pristojno okrajno sodišče in ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), potrdilo,
da niso bili pravnomočno obsojeni (potrdilo
izda Ministrstvo za pravosodje in ne sme
biti starejše od dneva uradne objave tega
javnega natečaja), fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije).
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj
s priloženimi dokazili iz prejšnjega odstavka
vložijo v roku 15 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti
kandidati, ki bodo na podlagi predloženih
dokazil, zahtevanih v objavi javnega natečaja, izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev.
Ustavno sodišče kandidatov ne bo pozivalo
k dopolnitvi nepopolnih vlog.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno
sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo »ne odpiraj – javni natečaj
– vodja pisarne svetovalcev«.
V. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala, na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
VI. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku
izdan in vročen sklep.
VII. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
VIII. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni
strani Ministrstva za javno upravo ter Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Ob-9178/06
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto, ki se
izvaja v enem nazivu
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vodja pisarne ustavnega sodnika.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženske in moške.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta:
– višja strokovna izobrazba družboslovne smeri,
– pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje pravil o pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča,
– znanje svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil,
– znanje strojepisja.
2. Imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– znanje uradnega jezika.
II. Vodja pisarne ustavnega sodnika opravlja naslednje naloge:
– enostavna strokovna opravila po odredbi ustavnega sodnika, svetovalca Ustavnega
sodišča ali strokovnega sodelavca v strokovni službi v zadevah, v katerih je ustavni
sodnik sodnik poročevalec,
– pomoč pri organizaciji protokolarnih obveznosti ustavnega sodnika,
– posredovanje zvez in sporočil,
– korespondenčno delo za ustavnega
sodnika,
– evidenca, arhiviranje in dokumentiranje
gradiv,
– evidenca in usklajevanje obveznosti
ustavnega sodnika,
– nadomeščanje vodje pisarne predsednika, drugega ustavnega sodnika ali vodje
pisarne generalnega sekretarja,
– druge naloge na primerljivi stopnji
zahtevnosti po odredbi ustavnega sodnika,
generalnega sekretarja, direktorja ali vodje
upravno-administrativnega dela.
III. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
IV. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti
dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev (fotokopijo diplome, dokazilo o delovnih
izkušnjah, dokazilo o znanju tujega jezika,
potrdilo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi nenaklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdilo izda pristojno okrajno sodišče in ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), potrdilo,
da niso bili pravnomočno obsojeni (potrdilo
izda Ministrstvo za pravosodje in ne sme
biti starejše od dneva uradne objave tega
javnega natečaja), fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije).
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj
s priloženimi dokazili iz prejšnjega odstavka
vložijo v roku 15 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti
kandidati, ki bodo na podlagi predloženih
dokazil, zahtevanih v objavi javnega natečaja, izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev.
Ustavno sodišče kandidatov ne bo pozivalo
k dopolnitvi nepopolnih vlog.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno
sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
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Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo »ne odpiraj – javni natečaj
– vodja pisarne ustavnega sodnika«.
V. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala,na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
VI. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku
izdan in vročen sklep.
VII. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
VIII. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni
strani Ministrstva za javno upravo ter Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Št. 110-11/2006-1
Ob-9180/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05
in 113/05) minister za gospodarstvo na
podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
0131-10/2006/4 z dne 13. 3. 2006 objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
energijo v Ministrstvu za gospodarstvo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem elektrotehnične, strojne ali
druge ustrezne smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
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– fotokopijo potrdila o znanju tujega jezika;
– fotokopijo potrdila oziroma pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako
drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno
natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega tujega jezika se kot tuji jeziki upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma
drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU
in drugih razvitejših državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno vizijo vodenja in razvoja Direktorata za
energijo.
Na predlog ministra za gospodarstvo bo
izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za energijo v Ministrstvu
za gospodarstvo imenovala Vlada Republike
Slovenije za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar z možnostjo napredovanja v naziv višji sekretar na
sedežu organa v Ljubljani, Dunajska 48.
Generalni direktor Direktorata za energijo
v Ministrstvu za gospodarstvo bo najkasneje
v petnajstih mesecih od imenovanja na polo-

Stran

2512 /

Št.

33-34 / 31. 3. 2006

žaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga specialna znanja v
okviru štirimesečnega razvojnega programa
“Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj«
in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in
sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem
listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne natečajne komisije, Dušan Pečnik, Sindikat carinikov Slovenije, Šmartinska 152a,
Ljubljana, tel. 051/440-170. Kandidatom, ki
jih bo posebna natečajna komisija glede na
strokovno usposobljenost ocenila kot primerne in ostalim kandidatom za položaj, bo
predsednik posebne natečajne komisije izdal
sklep. Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni
od dneva imenovanja izbranega kandidata
na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 110-69/2006-31111
Ob-9192/06
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
27/06):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
oddelku za socialne spore Višjega delovnega in socialnega sodišča.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. 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. 110-70/2006-31111
Ob-9193/06
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 27/06):
a) 2 prosti mesti višjih sodnikov na
Upravnem sodišču Republike Slovenije
na sedežu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. 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. 110-71/2006-31111
Ob-9195/06
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
27/06):
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a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Kranju.
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. 1100-27/2006-01072-06
Ob-9286/06
V skladu z 58. členom 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, Davčni
urad Ljubljana, Izpostava Ljubljana Šiška,
referent/-ka za administrativno izterjavo v referatu za davčno knjigovodstvo in
izterjavo.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– ekonomski tehnik, gimnazijski maturant
ali druge ustrezne smer V. stopnje,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji
naziv – referent/-ka IV.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opis nalog:
– opravljanje enostavnih upravnih nalog
in nalog iz davčnega področja,
– ugotavljanje zaposlitve, računov in drugih dohodkov in premoženja dolžnika,
– pripravljanje sklepov o izterjavi na
osebne prejemke, denarna sredstva na računih dolžnika,
– pripravljanje pritožbenega spisa,
– pripravljanje predlogov za odpis obveznosti.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Strokovni izpit iz upravnega postopka,
mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo
pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Z izbranim/-o javnim/-o uslužbencem/-ko
bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas z 2-mesečnim
poskusnim delom.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice ali druge
ustrezne listine iz katerih so razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o državljanstvu.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov, kjer se bo delovno
mesto tudi opravljalo: DURS, Davčni urad
Ljubljana, izpostava Ljubljana Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, 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 Marjani Obermajer, tel. 01/474-4285.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS
Št. 1101-9/2006/1
Ob-9293/06
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05
– uradno prečiščeno besedilo in 113/05) ter
20. in 22. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, s spremembami;
v nadaljevanju: Uredba) objavlja minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo dr.
Jure Zupan javni natečaj za zaposlitev
podsekretarja (m/ž) v Službi za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve.
1. Delovno mesto podsekretar je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih podsekretar in sekretar.
2. Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Trg
OF 13.
3. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri ali visoko strokovno izobrazbo
s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit (državni izpit iz
javne uprave);
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– dobro znanje angleškega jezika;
– zaželeno znanje nemškega ali francoskega jezika;
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni/e na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
4. Prednost pri izbiri bodo imeli/e kandidati/ke:
– s poznavanjem strokovne problematike
na področju visokega šolstva in raziskovalne
politike;
– s poznavanjem državne uprave;
– s poznavanjem delovanja institucij EU
s področja dela.
5. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu
RS;
– izjavo kandidata/ke o tem, da ni bil/a
kaznovan/a zaradi kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil/a obsojen/a na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev;
– izjavo kandidata/ke o tem, da zoper
njega/njo ni sprožen kazenski postopek zaradi prej navedenega kaznivega dejanja;
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– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diploma, pridobljena v RS
ali nostrificirana tuja diploma);
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– življenjepis z dokazili, iz katerih so razvidna posebna znanja in sposobnosti za
opravljanje dela na razpisanem delovnem
mestu, navedena pod 3. točko.
Potrdili o nekaznovanju in ne sproženem
kazenskem postopku ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata/ke, da ni bil/a
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev ter da ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat/ka moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
V skladu z 89. členom Zakona o
javnih uslužbencih lahko za delovno
mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo
opravljenega državnega izpita iz javne
uprave, pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravile najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, z oznako »Javni natečaj za zasedbo delovnega
mesta podsekretar v Službi za mednarodno
sodelovanje in evropske zadeve«.
Na podlagi 24. člena Uredbe, se vse kandidate, ki so posredovali nepopolne prijave,
ne uvrsti v izbirni postopek.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni/e v roku 15 dni od izbire kandidata. O izbiri
oziroma neizbiri se vsakemu kandidatu/ki,
ki je sodeloval/a v izbirnem postopku izda
in vroči sklep. Z izbranim/o kandidatom/ko
bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
V javnem natečaju uporabljen izraz podsekretar zapisan v moški spolni slovnični
obliki je uporabljen kot nevtralen za ženske
in moške.
Informacije o javnem natečaju dobite
vsak delovni dan na tel. 01/478-47-97.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 110-197/2006/1
Ob-9301/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in vse
kasnejše spremembe) objavlja Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni natečaj za
uradniško delovno mesto:
podsekretar v sektorju za varnost in
kakovost hrane in krme m/ž.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
podsekretar.
3. Delo se lahko opravlja v nazivu podsekretar in sekretar, kandidat bo imenovan
v naziv podsekretar.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Delovne naloge:

Št.

– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s
področja biotehnologije,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
– vzpostavitev in vodenje evidenc in registrov z delovnega področja,
– sodelovanje pri mednarodnih in EU zadevah s področja dela,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
6. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem biotehniške smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje angleškega jezika,
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem problematike soobstoja
gensko spremenjenih rastlin z ostalimi načini kmetovanja, s poznavanjem EU zakonodaje za področje gensko spremenjenih
organizmov in z izkušnjami na projektnem
delu.
7. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostificirana tuja
diploma),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave in strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– izjava ali dokazila o izpolnjevanju prednostnega kriterija,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi:
– Pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata
ni bil uveden kazenski postopek za naklepno
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil
naknadno).
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto
navedeni izpit opravile najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
8. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in
prednostnih kriterijev.
9. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
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stvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – podsekretar v Sektorju
za varnost in kakovost hrane in krme«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in
prehrano
Št. 110-68/2006-31111
Ob-9302/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 23/05
– uradno prečiščeno besedilo in 20/06):
a) 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na
civilnem 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
Ob-9303/06
Svet Osnovne šole Dutovlje, Dutovlje
135, 6221 Dutovlje, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05
– uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2006
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole
za mandatno obdobje pošljite najkasneje v
8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
Osnovne šole Dutovlje, Dutovlje 135, 6221
Dutovlje, z oznako »Prijava za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Dutovlje
Št. 78/2006
Ob-9307/06
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB-1, Ur. l. RS, št. 35/05
in 113/05, v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04
in 57/05), objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto:
višji svetovalec v Oddelku za kazensko zakonodajo in zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, Sektor za
pripravo zakonodaje, Direktorat za zako-
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nodajo s področja pravosodja, pod šifro
158 v katalogu delovnih mest Ministrstva za
pravosodje Republike Slovenije.
Prosto delovno mesto višji svetovalec v
Oddelku za kazensko zakonodajo in zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov,
Sektor za pripravo zakonodaje, Direktorat za
zakonodajo s področja pravosodja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec II. in višji svetovalec
I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec II.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
splošne pogoje za zasedbo navedenega
delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj oziroma
izpolnjevanje pogojev za naziv višji svetovalec II.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– 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; 89. člen ZJU).
Zaželena znanja:
– pravosodni izpit oziroma državni pravniški izpit.
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (izdaja ga pristojno sodišče),
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali osebnega dokumenta iz
katerega je razvidno državljanstvo,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave in dokazilo o opravljenem
pravniškem državnem izpitu (kolikor ga je
kandidat opravil).
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni bila zoper njega vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo
izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
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uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira. Delovne izkušnje
se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz
katerih sta razvidna čas opravljanja dela in
stopnja izobrazbe.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, področij, poročil in drugih zahtevnejših gradiv;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva 3,
Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi dokazil priloženih k prijavi
in razgovorov s kandidati.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana (Kadrovska služba). Prijave pošljite
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj«
in navedbo razpisanega delovnega mesta,
s šifro 158.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-52-63 (Helmut Hartman).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-9311/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 in
113/05) minister za finance na podlagi sklepa
Uradniškega sveta, številka 0131-18/2006/2
z dne 13. 3. 2006 objavlja javni natečaj za
položaj
generalnega direktorja Direktorata za
zakladništvo v Ministrstvu za finance.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri
ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;

– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– do zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– fotokopijo potrdila o znanju tujega jezika;
– fotokopijo potrdila oziroma pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno« v
skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni
list RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina
ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja
v državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
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– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »tajno«.
Na predlog ministra za finance bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Direktorata za zakladništvo v Ministrstvu za
finance imenovala Vlada Republike Slovenije za določen čas, za dobo petih let. Delo bo
opravljal v nazivu sekretar z možnostjo napredovanja v naziv višji sekretar na sedežu
organa v Ljubljani, Župančičeva 3.
Generalni direktor Direktorata za zakladništvo v Ministrstvu za finance bo najkasneje v
petnajstih mesecih od imenovanja na položaj
dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja
v javni upravi in druga specialna znanja v
okviru štirimesečnega razvojnega programa
“Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj«
in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in
sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem
listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, dr. Matjaž Nahtigal, tel.
01/478-16-70. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno
usposobljenost ocenila kot primerne in ostalim kandidatom za položaj, bo predsednik
posebne natečajne komisije izdal sklep. Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva
imenovanja izbranega kandidata na položaj
pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za finance
Ob-9312/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 in
113/05) minister za finance na podlagi sklepa
Uradniškega sveta, številka 0131-19/2006/2
z dne 13. 3. 2006 objavlja javni natečaj za
položaj
generalnega direktorja Direktorata
za javno premoženje v Ministrstvu za
finance.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri
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ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– do zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– fotokopijo potrdila o znanju tujega jezika;
– fotokopijo potrdila oziroma pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno« v
skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni
list RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj
na področju, za katero kandidirajo ali na
sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj
na vodstvenih delovnih mestih v javnem
ali zasebnem sektorju enake ali podobne
stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj
na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar
kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
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državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »tajno«.
Na predlog ministra za finance bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Direktorata za javno premoženje v Ministrstvu za finance imenovala Vlada Republike
Slovenije za določen čas, za dobo petih
let. Delo bo opravljal v nazivu sekretar z
možnostjo napredovanja v naziv višji sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Župančičeva 3.
Generalni direktor Direktorata za javno
premoženje v Ministrstvu za finance bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja
na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj«
in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in
sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem
listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Robert Marolt, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, tel. 01/369-54-28. Kandidatom, ki jih bo
posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne
in ostalim kandidatom za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal sklep.
Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za finance
Ob-9313/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 in
113/05) minister za finance na podlagi sklepa
Uradniškega sveta, številka 0131-16/2006/2
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z dne 13. 3. 2006 objavlja javni natečaj za
položaj
generalnega direktorja Direktorata za
proračun v Ministrstvu za finance.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
naravoslovne ali družboslovne smeri ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– do zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– fotokopijo potrdila o znanju tujega jezika;
– fotokopijo potrdila oziroma pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno« v
skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni
list RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj
na področju, za katero kandidirajo ali na
sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj
na vodstvenih delovnih mestih v javnem
ali zasebnem sektorju enake ali podobne
stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj
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na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar
kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina
ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja
v državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »tajno«.
Na predlog ministra za finance bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Direktorata za proračun v Ministrstvu za finance imenovala Vlada Republike Slovenije
za določen čas, za dobo petih let. Delo bo
opravljal v nazivu sekretar z možnostjo napredovanja v naziv višji sekretar na sedežu
organa v Ljubljani, Župančičeva 3.
Generalni direktor Direktorata za proračun v Ministrstvu za finance bo najkasneje v
petnajstih mesecih od imenovanja na položaj
dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja
v javni upravi in druga specialna znanja v
okviru štirimesečnega razvojnega programa
“Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj«
in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in
sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem
listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Štefka Korade Purg,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-16-50. Kandidatom, ki jih bo
posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne
in ostalim kandidatom za položaj, bo predsednica posebne natečajne komisije izdala
sklep. Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni

od dneva imenovanja izbranega kandidata
na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za finance
Št. 1002-36/2006
Ob-9314/06
Ministrstvo za gospodarstvo, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto
višji svetovalec v Sektorju za pravna
vprašanja.
Naloge na tem delovnem mestu se opravljajo v nazivu Višji svetovalec III, II in I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec III.
Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj oziroma
3 leta in 4 mesece, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo,
– osnovna raven znanja angleškega jezika,
– državni izpit iz javne uprave in
– državni pravniški izpit.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejata Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l.
RS, št. 42/02) in drugi odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05-uradno prečiščeno besedilo in 113/05,
v nadaljevanju: ZJU).
V skladu s prvim odstavkom 89. člena
ZJU lahko na delovno mesto kandidirajo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega državnega
izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo
v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravili najpozneje v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja. V primeru,
da ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit ali drug strokovni izpit, se mu v skladu s
prvim odstavkom 167. člena ZJU prizna del
državnega izpita iz javne uprave, ki vsebinsko ustreza že opravljenemu izpitu.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
naslednjimi znanji in izkušnjami:
– poznavanje področja ravnanja z dokumentarnim gradivom ter
– poznavanje področja evidenc plačil pristojbin in taks.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s
področja intelektualne lastnine,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– organiziranje in sodelovanje pri delu
poravnalnega sveta mediatorjev ter
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog pravne narave.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopije potrdil oziroma diplom o
pridobljeni dodiplomski ali podiplomski izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu izjavne uprave (če ga kandidat ima),
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– pisno izjavo 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,
– pisno izjavo kandidata, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
– fotokopijo dokazila o osnovnem znanju
angleškega jezika in
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem pravniškem izpitu.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Izbrani kandidat bo moral predložiti tudi:
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izdaja
Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izdaja krajevno pristojno sodišče.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po objavi
javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za
gospodarstvo, Urad Republike Slovenije za
intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici, z oznako »Za javni
natečaj-delovno mesto pod šifro 36«. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite po tel. 01/478-31-80 (Mojca Pečar).
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po končanem izbirnem postopku.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Urad Republike Slovenije
za intelektualno lastnino
Št. 49/2006
Ob-9315/06
Upravna enota Tržič, Trg svobode 18,
Tržič, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
vodja oddelka v Oddelku za kmetijske,
gospodarske in gradbene zadeve.
Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec II in I. Javni
uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec II.
Okvirna vsebina dela:
– vodenje oddelka in opravljanje vodstvenih nalog s pristojnosti Oddelka za kmetijske, gospodarske in gradbene zadeve,
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje dela v Oddelku za kmetijske, gospodarske in gradbene zadeve,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji, nadzor
in svetovanje,
– 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.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba arhitekturne, gradbene, pravne oziroma druge
ustrezne smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj oziroma
najmanj 4 leta za kandidate z univerzitetno
izobrazbo,
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– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje uradnega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati za navedeno uradniško mesto izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis in ustrezna dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, oziroma drugega
ustreznega dokumenta, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnega
izpita iz upravnega postopka,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– pisna izjava kandidata o nekaznovanosti ali potrdilo o nekaznovanosti,
– pisna izjava kandidata, da zoper njega
ni vložena pravnomočna obtožnica ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega državnega
izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz
upravnega postopka, pod pogojem, da bodo
navedena izpita opravili najkasneje v enem
letu od dneva sklenitve delovnega razmerja.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo,
bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Prednost pri izbiri bodo imeli univerzitetni
diplomirani pravniki z vodstvenimi izkušnjami. Strokovna usposobljenost kandidatov se
bo presojala na podlagi priložene dokumentacije. Delovno razmerje bomo sklenili za
nedoločen čas s polnim delovnim časom in
šestmesečnim poskusnim delom. Delo se bo
opravljalo na sedežu Upravne enote Tržič.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev in življenjepisom z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v roku 8 dni od dneva objave tega javnega natečaja na naslov:
Upravna enota Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič, s pripisom »za javni natečaj«. V izbirni
postopek bodo uvrščene samo pravočasne
in formalno popolne vloge. Kandidate bomo
o izbiri pisno obvestili s sklepom v 8 dneh po
opravljenem postopku. Dodatne informacije
o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na
tel. 04/596-30-51, kontaktna oseba je mag.
Alenka Maršič Kristanc.
Upravna enota Tržič
Ob-9316/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, 56/02, 23/05, 35/05 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05), Mestna
občina Murska Sobota objavlja javni natečaj
za prosto delovno mesto
višji svetovalec župana m/ž v Uradu
župana za pravne zadeve in odnose z
javnostjo.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih III., II. in I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec III.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Kandidati morajo poleg z zakonom predpisanih pogojev izpolnjevati tudi še naslednje pogoje:
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– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo pravne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– 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.
Delovne naloge:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv;
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog z delovnega področja;
– pravne zadeve;
– odnosi z javnostjo.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja pisna dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– overjeno fotokopijo dokazila o izo
brazbi;
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča ali
pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem
postopku.
Predpisane delovne izkušnje se zmanjšajo za tretjino, v primeru, da ima kandidat
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo
s specializacijo oziroma magisterijem.
Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja, strokovni izpit iz upravnega postopka pa
v čim krajšem času.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred imenovanjem v naziv.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, z označbo
»javni natečaj – višji svetovalec v Uradu
župana«, v roku 8 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS oziroma od dne objave
pri Zavodu za zaposlovanje RS ter objave
na spletni strani ministrstva, pristojnega za
upravo.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
petnajstih dneh po izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 8. do 9. ure na
tel. 02/525-16-72.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Mestna občina Murska Sobota
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Druge objave
Ob-8772/06
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Celje, Gregorčičeva 5/a, Celje, objavlja na podlagi sklepa
Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije z dne 23. 11. 2005
poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. Stanovanje št. 6 na naslovu Ul. Bratov
Vošnjakov 4, Celje, v izmeri 37,52 m2. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, s katerim je sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas. Izhodiščna cena je 3,580.000 SIT
oziroma 14.940 EU.
2. Stanovanje št. 1 na naslovu Ljubljanska cesta 22, Celje v izmeri 98,44 m2. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, s katerim
je sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas. Izhodiščna cena je 8,281.000 SIT
oziroma 34.560 EU.
3. Stanovanje št. 2 na naslovu Ljubljanska cesta 22, Celje v izmeri 107,20 m2.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
s katerim je sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas. Izhodiščna cena je
9,018.000 SIT oziroma 37.640 EU.
4. Počitniški apartma št. 42226, ki se nahaja v več stanovanjskem objektu na naslovu Park Maestral 3, Červar-Porat v izmeri
27,44 m2. Izhodiščna cena je 6,574.075 SIT
oziroma 27.440 EU.
II. Ponudbe morajo biti dostavljene pisno
v zaprtih ovojnicah z vidno oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj« na
sedež prodajalca najkasneje do 14. 4. 2006
do 10. ure. Ponudbe prispele po navedenem roku se ne bodo upoštevale.
III. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke:
– ime in naslov kupca oziroma firma in
sedež družbe,
– ponujeno ceno,
– natančno navedbo nepremičnine,
– dokazilo o plačilu varščine.
IV. Ponudnik mora plačati varščino na
račun prodajalca 01100-6030274014 sklic
00 2100-99 v višini 10% izhodiščne cene
za nepremičnino, za katero vlaga ponudbo.
Uspelim ponudnikom se varščina vračuna v
kupnino, neuspelim pa se vrne brez obresti
v roku 8 dni po zaključku postopka prodaje
nepremičnin. Kupci stanovanj bodo morali
prodajalcu poleg kupnine povrniti tudi vsa
denarna sredstva, ki so zbrana v rezervnem
skladu na dan podpisa prodajne pogodbe.
V. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena.
VI. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni od prejema sklepa o izbiri podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih 8 dneh plačati
celotno kupnino. V nasprotnem primeru si
prodajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega
ponudnika, hkrati pa zadržati varščino ponudnika, ki v 15-dnevnem roku ne podpiše
pogodbe ali v 8-dnevnem roku ne plača
celotne kupnine.
VII. Kupec nepremičnine je dolžan plačati davek na promet nepremičnin ter stroške
ureditve zemljiškoknjižnega stanja.
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VIII. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter
tudi da lahko do sklenitve pravnega posla že
začeti postopek ustavi brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.
IX. Najemniki nepremičnin imajo pod
enakimi pogoji predkupno pravico. Sprememba lastništva na obstoječa najemna
razmerja ne vpliva.
X. Postopek bo vodila posebna Komisija
za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem. Kontaktna oseba za dodatne
informacije je Mitja Korent tel. 03/420-23-63,
elektronski naslov: mitja.korent@zzzs.si.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Območna enota Celje
Št. 763-10/2006
Ob-8796/06
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Večna pot 2, 1000 Ljubljana, razpisuje
javno ponudbo
za oddajo nepremičnin v najem
1. Predmet: nepremičnine po seznamu:
1.1. Lokacija Kočevska Reka (ZGS,
Območna enota Kočevje, kontaktna oseba je vodja OE Kočevje Bojan Kocjan, tel.
895-04-00).
Predmet najema je poslovna stavba na
naslovu Kočevska Reka 20, Kočevska Reka
(razen 28 m2 kletnih prostorov), parcelna št.
13 k.o. Kočevska Reka, z delom dvorišča na
parceli št. 14 k.o. Kočevska reka, ki v naravi
predstavlja vrt pred stavbo v izmeri 50 m2.
Skupna površina vseh prostorov v poslovni
stavbi je 995,36 m2. Dosedanja raba zgornje
etaže in vrta je gostinski center z gostinskim
vrtom. V zgornji etaži se nahajajo točilnica
pijač, kuhinja, jedilnica, dva posebna prostora za goste, pisarna, priročno skladišče in
WC-ji. V kletni etaži so prostori, ki so služili
kot pralnica, hladilnica, skladišča, garderobe in toalete za službeno osebje, prostor
za razdelitev toplotne energije. Objekt je
star ca. 30 let in potreben obnove. Ima izdano uporabno dovoljenje iz leta 1990. Iz
Kočevja je oddaljen 18 km. Izhodiščna najemnina je določena na podlagi cenitve in
znaša 2,136.000 SIT letno. Najemnik mora
investicijsko vzdrževati predmet najema.
Nepremičnina se oddaja za dobo 10 let.
Sprejemljiva dejavnost je mirna gostinska
ali turistična dejavnost. Najemodajalec nima
nikakršnih obveznosti do najemnika glede
morebitne vzpostavitve drugačnega stanja
oziroma vzdrževanja predmeta najema. Investicijsko vzdrževanje, vlaganje v dejavnost, ki jo bo najemnik opravljal, pridobitev
vseh dovoljenj za opravljanje te dejavnosti
je izključno stvar in breme najemnika. Vse
obveznosti najemnika prično teči z dnem
podpisa najemne pogodbe, ne glede na
čas, ko bo najemnik pričel z opravljanjem
dejavnosti.
1.2. Lokacija Pohorje (ZGS, Območna
enota Maribor, kontaktna oseba je vodja OE
Maribor Jožef Mrakič, tel. 02/234‑16‑15).
Predmet najema je koča Šumik na Pohorju, površina koče 219 m2, gosp. poslopje
190 m2 in dvorišče 1881 m2. Doba najema:
13 let, prvo leto brez plačevanja najemnine, saj poteka obnova objekta. Izhodiščna
najemnina je 1,080.000 SIT. Sprejemljiva
dejavnost: turizem in rekreacija, počitnice
in razvedrilo, izobraževanje, gostinstvo,

društvena dejavnost povezana z naravo,
kmetijstvo, gozdarstvo, domača obrt. Najemnik mora omogočiti najemodajalcu, da
ob najemnikovi dejavnosti vodi tudi svoje,
ki so združljive z njegovo oziroma brezplačno zagotovi prostore in termine delavcem
in dejavnostim ZGS. Delavcem ZGS mora
nuditi tudi brezplačno uporabo proste sobe
na podstrešju. V primeru prijav za gostinsko
dejavnost dovoljenje za to dejavnost pridobi
na svoje stroške za to registriran najemnik.
Najemodajalec nosi stroške investicijskega
vzdrževanja, razen naštetih v nadaljevanju.
Najemnik nosi vse stroške tekočega vzdrževanja (elektrika, kanalizacija, vzdrževanje
vodovoda, odvoz smeti, kurjava, vzdrževanje okolja, tekočega vzdrževanja gospodarskega poslopja, varovanja objektov,…), zagonske stroške: začetno čiščenje prostorov,
beljenje, sanacija sanitarij, popravilo lončenih peči v sobah, usposobitev prostorov v
gospodarskem poslopju, ograje, čiščenje
vodohrama, čiščenje (praznjenje) greznice,
ostala drobna popravila, čiščenje in ureditev
okolice, rušitev ali popravilo lesenih objektov ob koči. Eno leto posluje najemnik brez
obveze plačevanja najemnine, v tem času je
predvidena obnova objekta (če bo obnova
zaključena prej, prične tek najemnine pred
potekom enega leta), najemnik pa predvidoma pridobi obratovalno dovoljenje (v primeru prijave za gostinsko dejavnost). Čas
pridobitve dovoljenj za opravljanje dejavnosti in zaključka investicijskih del (slednje po
preteku enega leta od podpisa pogodbe) ne
vplivata na pričetek teka najemnine, prav
tako pa najemnik iz tega naslova nima nobenih zahtevkov do najemodajalca. Izvajalci
del in najemnik so dolžni delati po Projektu
PGD-PZI za rekonstrukcijo koče Šumik št.
201/B, februar 2002, Projektivni atelje Bojan
Granda s.p. Najemnik mora na svoje stroške nabaviti kuhinjsko opremo po Projektu,
v kolikor bo izvajal gostinsko dejavnost pa
še narediti podest za dostavo živil in opremiti točilnico. Projekt se lahko izvede tudi v
fazah, in sicer da se predvidoma prvo leto
uredi pritličje (kuhinja, točilnica, okna, popravilo sanitarij in podest), naslednja leta pa
umivalnice in okna v nadstropju.
1.3 Lokacija Maribor (ZGS, Območna
enota Maribor – kontaktna oseba Jožef Mrakič, tel. 02/23-41-615).
a) Poslovni prostor – dvorana in predprostor, skupna površina 77,29 m2, lokacija Tyrševa 15, Maribor, parc. št. 1275 k.o. Maribor
Grad. izhodiščna najemnina 1,549.656 SIT
letno. Nepremičnina se oddaja za dobo
5 let. Sprejemljiva dejavnost: mirna poslovna dejavnost.
b) Poslovni prostor – pisarna, skupna
površina 14,77 m2, lokacija Tyrševa 15,
Maribor, parc. št. 1275 k.o. Maribor Grad.
izhodiščna najemnina 338.448 SIT letno.
Nepremičnina se oddaja za nedoločen čas.
Sprejemljiva dejavnost: pisarniška dejavnost.
1.4 Lokacija okolica Tolmina (ZGS, Območna enota Tolmin, kontaktna oseba Marko Janež, tel. 05/380-12-40).
Petelinova bajta Nadrt, površina 48 m2,
lokacija Nadrt, parc. št. 211/2 k.o. Javornik,
izhodiščna najemnina 70.000 SIT letno, ob
investicijskem vzdrževanju najemnika. Nepremičnina se odda v najem za dobo 10 let.
Sprejemljiva dejavnost: stanovanjsko počitniška dejavnost, društvena dejavnost, povezana z naravo, izobraževalna dejavnost,
turistična dejavnost, domača obrt in gospo-
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darska dejavnost, ki je povezana s kmetijsko
– gozdarsko dejavnostjo.
2. Rok za zbiranje ponudb je 12. 5. 2006
do 8.30. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo
priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma ali ure.
Ponudba mora veljati še 90 dni od dneva
javnega odpiranja ponudb.
3. Ponudbi morajo fizične osebe priložiti
potrdilo o državljanstvu, pravne osebe izpisek iz sodnega registra, samostojni podjetniki pa izpis iz registra davčne uprave.
4. Ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi
navesti svoje natančne podatke (ime, priimek, naslov stalnega bivališča oziroma naziv in sedež pravne osebe), številko transakcijskega računa matično in davčno številko,
podpisnika pogodbe (pravne osebe), ponujeno višino najemnine za določeno nepremičnino ter dejavnost, ki naj bi jo v določeni
nepremičnini opravljali oziroma namen, za
katerega bi nepremičnino uporabljali. Ponudniki lahko v svoji ponudbi navedejo tudi
druge morebitne ugodnosti, ki jih nudijo v

Št.

povezavi z gozdarstvom, lovom in varstvom
narave.
5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov:
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.
Na pošiljki mora biti pripis: »Ne odpiraj
– Javna ponudba za oddajo nepremičnin«.
6. Javno odpiranje ponudb bo 12. 5.
2006 ob 10. uri na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravočasno
prispele ponudbe bo obravnavala Komisija
za vodenje in nadzor postopka prodaje in
zamenjave državnega premoženja ter oddaje državnega premoženja v najem in vse
ponudnike obvestila o izboru v 30 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
7. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ponujena najvišja najemnina. Na
podlagi te javne ponudbe Zavod za gozdove
Slovenije ni zavezan skleniti pogodbe s ponudnikom, oziroma si pridržuje pravico, da
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lahko začeti postopek do sklenitve pravnega
posla ustavi.
8. Rok sklenitve pogodbe: najemna pogodba mora biti sklenjena v roku 30 dni po
sklepu o izboru najugodnejšega ponudnika.
9. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem predmetnih nepremičnin interesenti dobijo pri kontaktnih osebah na tel.
številkah, ki so navedene v 1. točki razpisa, v zvezi s pravnimi vprašanji pa na tel.
01/470-00-59.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-9079/06
D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup delnic in poslovnega deleža za
naslednje družbe
1. Predmet prodaje je navedeno število delnic pri posamezni delniški družbi, in
sicer:

Število delnic
za prodajo

Nominalna
vrednost
delnice
v SIT

Osnovni
kapital družbe
v SIT

Zap. št.

Delniška družba

1

ETP Kranj, d.d., Ulica Mirka Vadnova 11, Kranj

4.402

1.000

120,994.000

2

IMP Telekom, d.d. Vojkova cesta 58, Ljubljana

11.664

1.000

176,787.000

3

IZR, d.d., Kidričeva 66a, Škofja Loka

1.286

1.000

32,160.000

4

Semenarna Ljubljana d.d., Dolenjska cesta 242

22.547

1.000

1.713,224.000

5

Marles, d.d., Limbuška cesta 2, Maribor

55.106

1.000

2.250,000.000

6

Mostovna, d.d., Verovškova ulica 60, Ljubljana

7

Murka Lesce, d.d., Alpska cesta 45, Lesce

8

Vodi Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B Nova Gorica

9

Velo d.d., Celovška 150, Ljubljana

10

Velo Nepremičnine d.d., Dunajska 421, Ljubljana-Črnuče

11

Termoplasti – Plama d.d., Podgrad, Hrušica 104

7.934

2.000

291,744.000

29.929

2.000

557,622.000

7.926

1.000

265,141.000

7.436

1.000

93,419.000

11.683

1.000

146,661.000

1.976

10.000

252,930.000

Ponudba se lahko nanaša le na odkup celotnega ponujenega paketa delnic posamezne delniške družbe.
2. Predmet prodaje je navedena nominalna vrednost poslovnih deležev:

Družba z omejeno odgovornostjo

Nominalna
vrednost
posl. deleža
za prodajo
v SIT

Osnovni kapital
družbe
v SIT

12

Podjetje TRG d.o.o., Celovška 150, Ljubljana

7,095.000,00

137,632.000,00

13

Projektivno podjetje Kranj d.o.o., Bleiweisova 6, Kranj

8,315.000,00

70,256.000,00

14

ZIM d.o.o. Slovenska ulica 40, Maribor

1,741.220,19

70,116.275,80

3. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente, ki se bodo upoštevali kot kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika:
a) ponujeno ceno,
b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila kupnine,
c) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev ponudbe,
d) dokazilo o vplačani varščini.
4. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni.
5. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 1,000.000 SIT za vsako posamezno
družbo iz razpisa. Varščina za resnost ponudb se plača na transakcijski račun družbe D.S.U.d.o.o., št. 02923-0253101949 odprt pri NLB
d.d., s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa delnic oziroma poslovnega deleža družbe (navesti naziv družbe)«. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh po končanem izboru.

Stran

2520 /

Št.

33-34 / 31. 3. 2006

6. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U. d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 160, v zaprti pisemski
ovojnici s pripisom: »Ponudba na javno
zbiranje ponudb za nakup delnic oziroma
poslovnega deleža družbe (navesti naziv
družbe) – ne odpiraj«, najpozneje do 18. 4.
2006.
7. Na podlagi tega razpisa D.S.U. d.o.o.
ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji delnic oziroma poslovnega deleža z najboljšim
ali katerimkoli drugim ponudnikom.
Pogoji za sodelovanje na razpisu so objavljeni na internetnem naslovu: www.dsu.
si. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani dobijo na naslovu
D.S.U. d.o.o., vsak delavnik med 9. in 11.
uro, pri Ksenji Hornung, tel. 01/58-94-881.
D.S.U. družba za svetovanje
in upravljanje, d.o.o.
Ob-9152/06
Gospodarska družba Iskraemeco, merjenje in upravljanje energije, d.d., Kranj,
Savska loka 4, je dolžnik v postopku prisilne poravnave, ki se je začel 20. februarja 2006. V načrtu finančne reorganizacije
namerava dolžnik za vse razrede upnikov,
na katere učinkuje prisilna poravnava, predlagati odstotek in rok za poplačilo terjatev
v skladu z zakonom.
Poleg navedenega pa dolžnik upnikom,
ki bi na to pristali, ponuja tudi način poplačila terjatev, ki je glede na določila prvega
in drugega odstavka 48. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji manj
ugoden, in sicer:
Ponudba 1 – 50% poplačilo in 50% odpust dolga pod naslednjimi pogoji:
– rok plačila osem let z dveletnim moratorijem,
– prvi obrok zapade v plačilo dve leti
po pravnomočnosti sklepa o prisilni poravnavi,
– odplačevanje v 12 polletnih anuitetah,
– obrestna mera je 2,5% letno, linearni
izračun.
ali
Ponudba 2 – konverzija celotne terjatve
v prednostne delnice dolžnika. Delnica bi
imela naslednje značilnosti:
– prednostna dividenda v višini 2,5% od
vrednosti delnice,
– prednostna pravica do ostanka v primeru likvidacije ali stečaja družbe pred poplačilom navadnih delničarjev, in sicer do
višine vrednosti delnice,
– brez glasovalne pravice v letu, ko so
izplačane prednostne dividende, v letu, ko
se dividende ne izplačajo, pa imajo glasovalno pravico po načelu ena delnica en
glas,
– pravica odkupa s strani dolžnika (prisilni umik),
– prednostne dividende bodo prvič izplačane za leto 2007 (v letu 2008).
Če skupščina ne bi izglasovala sklepa o povečanju osnovnega kapitala, ki bi
omogočil konverzijo terjatev, bodo upniki
uvrščeni v zakonsko določen razred za poplačilo, razen če upnik v izjavi, s katero
sprejema poplačilo po ponudbi 2, izjavi, da
je podrejeno pripravljen sprejeti poplačilo
skladno s ponudbo 1.
Ponudbi sta dani pod odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena.
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Upnike dolžnika, ki so zainteresirani za sprejem ene od ponujenih alternativnih ponudb, prosimo, da do 14. aprila
2006 do 12. ure na naslov Iskraemeco,
d.d., Kranj, Savska loka 4, skladno s 4.
točko prvega odstavka 47. člena in prvim
odstavkom 48. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji dostavijo
pisno izjavo, s katero pristajajo na manj
ugodne pogoje za poplačilo svoje terjatve.
Ponudbi prenehata veljati 14. aprila 2006
ob 12. uri. Obrazec izjave z natančnejšimi
podatki lahko upniki dobijo na spletni strani www.iskraemeco.si ali zanj zaprosijo po
e‑mailu: marjeta.gomboc@iskraemeco.si,
faksu 04/206-44-43 ali pisno.
Iskraemeco, d.d.
Št. 24/2006
Ob-8804/06
Občina Markovci objavlja na podlagi 44.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03)
javno ponudbo
za prodajo stvarnega premoženja last
Občine Markovci
1. Predmet prodaje je nepremičnina:
1.1. parc. št. 292/6 gospodarsko poslopje v izmeri 526 m2, pripisano pri ZKV 197
k.o. Sobetinci,
1.2. parc. št. 292/7 dvorišče v izmeri 568 m2, gospodarsko poslopjev izmeri
380 m2, funkcionalni objekt v izmeri 288 m2
pripisana pri ZKV 197 k.o. Sobetinci.
Navedeni parceli se v celoti nahajata v
poselitvenem območju P13-S4 Sobetinci, ki
je namenjeno stanovanjem, kmetijski in poslovni dejavnosti. Parceli se nahajata znotraj kompleksa govejih farm. Novi lastnik
kompleks preureja za potrebe govedoreje.
Objekti na zemljišču so v slabem stanju in
jih je potrebno porušiti – povzeto iz cenilnega poročila, ki jo je izdelala revizijska družba Auditor d.o.o, Murkova ul. 4, Ptuj.
Izhodiščna cena za prodajo nepremičnine, ki se prodaja, je 5,780.480 SIT oziroma 24.121,52 EUR, k čemer se prišteje
še 20% DDV.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež
na območju Republike Slovenije in fizične
osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Ponudniki za nakup nepremičnine
svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 10. aprila
2006, na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, z oznako »ne
odpiraj – ponudba za nakup napremičnin«.
Osebno prinešene ponudbe je potrebno do
navedenega datuma oddati na Občino Markovci, Markovci 43, najpozneje do 12. ure.
Ponudba mora vsebovati:
– potrdilo o vplačani varščini, ki znaša 10% vrednosti nepremičnine, ki se prodaja, to je 578.048 SIT oziroma 2.412,15
EUR in mora biti nakazana na TRR Občine Markovci pri banki Slovenije št.
01368‑0100017763. Neuspelemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v osmih
dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri
plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi
o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina
zapade v korist Občine Markovci,

– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne cene za prodajo nepremičnine.
– Pisno izjavo, da se ponudnik strinja s
pogoji javnega razpisa.
3. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala komisija, dne 10. 4. 2006 ob 14. uri na
Občini Markovci, Markovci 43, Markovci
– sejna soba.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene
prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh
po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu
obračunajo zakonite zamudne obresti ali
pa se pogodba razveljavi, pri čemer se
plačana varščina ne vrača.
7. Nepremičnine se prodajajo po sistemu videno-kupljeno. Kupec kupuje nepremičnine v stanju, kakršno je in ne more
uveljaviti večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
8. Davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogodbe, vknjižbe
lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge stroške oziroma dajatve plača
kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
10. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Občini
Markovci, Markovci 43, Markovci – kontaktna oseba Marinka Bezjak Kolenko, tel.
02/788-88-80.
Občina Markovci
Ob-8835/06
Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257
Pivka (v nadaljevanju: prodajalec), ki jo v
postopku prodaje komunalno opremljenih
zemljišč v industrijsko obrtni coni Neverke zastopa Komisija za prodajo zemljišč v
IOC Neverke (v nadaljevanju: komisija), na
podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) in
sklepa Občinskega sveta Občine Pivka št.
03201/2003 z dne 21. 5. 2003 objavlja
javno zbiranje ponudb
Za prodajo komunalno opremljenih
stavbnih zemljišč v območju industrijsko
obrtne cone Neverke za potrebe industrije
in obrti.
1. Prodajajo se naslednja zemljišča:
– gradbena parcela št. 12, ki obsega
parcelo s parcelno št. 3566/40 k.o. Stara
Sušica v izmeri 2800 m2. Izklicna cena je
16,787.400 SIT;
– gradbena parcela št. 13, ki obsega
parcelo s parcelno št. 3566/30 k.o. Stara
Sušica v izmeri 3414 m2. Izklicna cena je
20,468.637 SIT;
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– gradbena parcela št. 15, ki obsega
parcelo s parcelno št. 3566/31 k.o. Stara
Sušica v izmeri 2879 m2. Izklicna cena je
17,261.044 SIT;
– gradbena parcela št. 16, ki obsega
parcelo s parcelno št. 3566/33 k.o. Stara
Sušica v izmeri 5010 m2. Izklicna cena je
30,037.455 SIT.
Gradbene parcele se prodajajo po načelu videno – kupljeno.
Navedene cene v tem odstavku ne
vključujejo DDV.
V komunalno opremo gradbene parcele
je všteto: dvopasovna asfaltirana cesta s
pločnikom in javno razsvetljavo, vodovod,
meteorna kanalizacija, telefonski vod in kabelska kanalizacija za elektriko z možnostjo priključka maks. 200 m oddaljenosti
in moči 60 KW ter z možnostjo dodatnega
dokupa moči, vse na robu parcele.
2. Na javnem razpisu lahko sodelujejo samostojni podjetniki in pravne osebe
kateri morajo predložiti izpis iz evidence
samostojnih podjetnikov posameznikov pri
DURS oziroma izpis iz sodnega registra, ki
ni starejši kot 30 dni.
3. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje elemente:
– številko gradbene parcele, ki je predmet ponudbe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
– izpis ponudnika iz sodnega registra ali
evidence DURS.
4. Kupec mora na izklicno oziroma ponujeno ceno plačati 20% DDV.
Rok plačila je 8 dni po izstavljenem računu.
5. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Občine
Pivka št. 01291 – 0100016298, s pripisom
– za javno zbiranje ponudb. Varščina mora
biti vplačana do roka 18. 4. 2006, ki velja
za oddajo ponudb. Plačana varščina bo
izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo varščina
vrnjena v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
6. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele na sedež Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, najkasneje do vključno 18. 4. 2006 do 11. ure, v
zapečateni ovojnici, s pripisom »Ponudba
za nakup zemljišča v IOC Neverke – ne
odpiraj«.
Javno odpiranje ponudb bo dne 18. 4.
2006 ob 13. uri v sejni sobi Občine Pivka.
7. Osnovni kriteriji in merila za vrednotenje ponudb:
1. ponujena cena – največ 80 točk,
2. glede na obseg površine nakupa –
največ 20 točk.
1) Točke so – (ponujena cena/najvišja
ponujena cena) x 80
2) Točke odvisne od obsega nakupa
so:
– nakup dveh se stikajočih parcel – 5
točk,
– nakup treh ali več se stikajočih parcel
– 10 točk,
– nakup nad 7500 m2 – 10 točk.
Ponudba se vrednoti kot celota, točke
pa veljajo za vsako parcelo posebej.
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Ponudnik, ki odda ponudbo za nakup
več gradbenih parcel, ki po površini za več
kot tri krat presegajo posamezno parcelo,
za katero je bila oddana druga ponudba
ima prednost pred drugim ponudnikom ne
glede na točkovanje.
Če prvi ponudnik odda ponudbo za več
gradbenih parcel, drugi ponudnik pa odda
ugodnejšo ponudbo po kriterijih tega razpisa za eno od teh gradbenih parcel, za prvega ponudnika ponudba ni zavezujoča.
8. Pri nakupu je možen odlog plačila
50% kupnine za dobo največ 6 mesecev.
Za znesek odloga se za dobo odloga obračuna obresti po fiksni 9% letni obrestni
meri. Obresti po tem odstavku se plačujejo
na 6 mesecev. Znesek odloga mora kupec
pred podpisom pogodbe zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv.
9. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove ponudnike da v posameznih
elementih dopolnijo ponudbo. Občina lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali pogajanja, ne da bi za to navedla razloge.
10. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli
drugim ponudnikom, je izključena.
11. O najugodnejšem ponudniku bodo
ponudniki obveščeni v roku največ 7 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Uspeli ponudnik bo dolžan pogodbo
skleniti v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Kupec je dolžan poleg kupnine in DDV
plačati še stroške notarja in vknjižbe v zemljiško knjigo.
Lastništvo na prodanih nepremičninah
preide na kupca s plačilom celotne kupnine
oziroma s plačilom dela kupnine in predložitvijo ustrezne bančne garancije za plačilo
v skladu z razpisom.
12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom in o nepremičninah dobijo ponudniki
na spletni strani http://www.pivka.si in na
Občini Pivka vsak delavnik od 9. do 10.
ure pri kontaktni osebi prodajalca Boštjanu
Glažarju ali na tel. 05/721-01-11 oziroma
041/266-332, faks 05/721-01-02, e-pošta:
bostjan.glazar@pivka.si.
Občina Pivka

II. Pogoji in pravila javnega razpisa
3. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:
– naziv kupca in njegov naslov,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o državljanstvu RS za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe,
– dokazilo o plačilu varščine.
4. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Mežica št.
01274-0100010050, sklic 00 430-04 znaša
10% od izklicne cene v 1. oziroma 2. točki
ter se uspelim ponudnikom vračuna v kupnino, neuspelim pa vrne v roku 15 dni po
izvedbi razpisa brez obresti.
5. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh od sprejema sklepa o izbiri
in plačati kupnino v enkratnem znesku najkasneje v 8 dneh od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru
lahko prodajalec k podpisu kupoprodajne
pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki odstopi od namere za sklenitev
kupoprodajne pogodbe s prodajalcem.
6. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s cenitvijo stanovanja, sklenitvijo
kupoprodajne pogodbe, plačilom davčnih
dajatev na promet in drugih davščin, notarsko overitvijo.
7. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake
ali višje od izklicne cene.
8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh od dneva odpiranja ponudb.
III. Rok in naslov predložitve ponudbe
1. Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica z oznako »Ne odpiraj! Ponudba za
nakup stanovanja«.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo
prispele na ta naslov do 10. 4. 2005 do
10. ure.
Odpiranje ponudb, ki ne bo javno bo ob
11. uri na sedežu občine.
IV. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani kupci dobijo na Občini Mežica,
Trg svobode 1, Mežica pri Andreji Breznik.
Občina Mežica

Št. 430-0004/2006
Ob-9149/06
Občina Mežica na podlagi 45. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/3) in sklepa 25.
seje Občinskega sveta Mežica, z dne 2. 3.
2006 objavlja poziv za

Št. 062-3/2006-25
Ob-9300/06
Občina Nazarje (v nadaljevanju: prodajalec), Komisija za vodenje in nadzor
postopka prodaje premoženja Občine Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje (v
nadaljevanju: Komisija) na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02),
Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 123/03), Odloka o
proračunu Občine Nazarje (Uradno glasilo ZSO, št. 14/04) ter sklepa Občinskega
sveta Občine Nazarje, ki je bil sprejet na
25. redni seji, dne 2. 3. 2006, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje: dve stanovanji v
večstanovanjskih objektih:
1. enosobno stanovanje št. 5 v I. nadstropju večstanovanjskega bloka na Leška
cesta 3a, 2392 Mežica, prodajna površina
36,03 m2, izhodiščna cena 3,000.000 SIT,
2. trisobno stanovanje št. 4 v prvem
nadstropju večstanovanjskega bloka na
naslovu, Leška c. 3, 2392 Mežica, prodajna površina 75,67 m2, izhodiščna cena
9,000.000 SIT.
Izklicna cena je določena v skladu s
cenitvijo, ki jo je izdelal sodni cenilec in
sklepom občinskega sveta Občine Mežica.
Predpisane davčne dajatve in stroške prepisa plača kupec.

javno ponudbo
za prodajo 33,29% poslovnega deleža
podjetja Energetika Nazarje d.o.o.,
Lesarska cesta 10, Nazarje
Izklicna cena kapitala, ki je predmet prodaje, v podjetju Energetika Nazarje d.o.o.
znaša 65,000.000 SIT in temelji na njegovi
knjigovodski vrednosti na dan 31. 12. 2005
ter vštetim 20% popustom. Poslovni delež,
ki je predmet prodaje, se prodaja enemu
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ponudniku ali skupini kupcev, ki bodo s pisnim ter s strani pristojnih oseb podpisanim
dogovorom dokazali, da skupaj kupujejo
delež.
Ceno poslovnega deleža podjetja je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v 5
dneh po podpisu pogodbe v obliki notarskega zapisa. Rok za sklenitev pogodbe o
prodaji deleža v kapitalu podjetja je najkasneje v petih dneh po pravnomočnosti sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika. V
primeru, da izbrani ponudnik v tem roku ne
podpiše pogodbe, prodajalec zadrži vplačano varščino.
Sprememba lastništva poslovnega deleža nastopi ob izpolnitvi pogoja plačila celotne kupnine in se nato lahko predlaga
tudi ustrezna sprememba vpisa v sodni
register.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višja ponujena cena.
Vse stroške, ki izvirajo iz sklenjene
pogodbe, se zaveže plačati izbrani ponudnik.
Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije in pravne osebe s sedežem v
Republiki Sloveniji.
Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do 21. 4.
2006 do 12. ure na naslov: Občina Nazarje,
Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, z oznako:
Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – energetika. Na hrbtni strani mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.
Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 5%
od izklicne cene kapitala na transakcijski račun Občine Nazarje št. 01283-0100018921,
sklic na 00-43645151-751200 (ponudniku,
ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec
varščino vrnil v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku
pa jo bo vračunal v ceno ob plačilu);
– za fizične osebe: overjeno fotokopijo
osebnega dokumenta in potrdila o državljanstvu;
– za pravne osebe: izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– ponudba mora obsegati znesek kupnine, način plačila in roka zapadlosti plačila
kupnine ter izjavo prvovrstne banke, da
bo financirala nameravani odkup v primeru
morebitnega odloženega plačila kupnine.
Ponudnik mora ponudbi predložiti podatke
o svojem finančnem položaju (za pravne
osebe: izkaz stanja in izkaz uspeha za leto
2004 in 2005 ter obrazca BON 1 in BON 2)
ter poslovni načrt.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega
premoženja Občine Nazarje in vse ponudnike obvestila o izboru najugodnejšega
ponudnika 30 dni po roku za oddajo ponudb.
Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji poslovnega deleža v podjetju Energetika Nazarje z najugodnejšim ponudnikom,
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla ustavi.
Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Nazarje, tel.
03/839-16-00 pri Jožefi Ribežl.
Občina Nazarje
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Ob-9179/06
Likvidacijski upravitelj Gozdnega gospodarstva Nazarje, d.d. – v likvidaciji Boris Grobelnik, v skladu s 381. členom ZGD,
objavlja poziv likvidacijskim upnikom, da v
roku 30 dni po objavi tega poziva s priporočeno pošiljko prijavijo svoje terjatve do
družbe na naslov: Gozdno gospodarstvo
Nazarje, d.d., – v likvidaciji, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje.
Upniki morajo k prijavi priložiti ustrezna
dokazila za svoje terjatve.
Gozdno gospodarstvo Nazarje
v likvidaciji,
likvidacijski upravitelj
Boris Grobelnik

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-2/2006
Ob-8786/06
Pravila Sindikata družbe konfekcija
Jutranjka Sevnica d.d., ki so bila z odločbo št. 01100-0001/99 z dne 22. 11. 1999
vzeta v hrambo pri Upravni enoti Sevnica
in vpisana v evidenco pod zap. št. 04, se
vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
Matična številka: 1466992.
Št. 101-3/2006
Ob-8787/06
Sprememba naziva Sindikata vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Vrtec Ciciban Sevnica, NHM 22,
8290 Sevnica.
Sedež sindikata je: NHM 22, 8290 Sevnica.
Št. 101-2/2006
Ob-8798/06
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
Pravila sindikata KNG Sava tires, Škofjeloška 6, Kranj z dne 27. 1. 2006.
Pravila iz prvega odstavka se vpišejo v
evidenco statutov pravil sindikatov pri tem
organu pod zaporedno številko 182, hkrati
se tu izbrišejo Pravila sindikata KNG Goodyear Kranj z dne 16. 2. 2005.
Št. 101-5/2006
Ob-9173/06
Pravila o delovanju Sindikata podjetja
Lespal, d.o.o., s sedežem Papirniška 1,
Količevo, 1230 Domžale, ki so v hrambi
v Upravni enoti Domžale, na podlagi odločbe upravnega organa št. 02800-2/97 z
dne 19. 9. 1997 in so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zaporedno št. 2/97,
se z dnem 23. 3. 2006 izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-9/2006-5
Ob-8946/06
Urad RS za varstvo konkurence je dne
22. 3. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu
s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o

preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.
l. RS, št. 56/99 in 37/04; v nadaljevanju
ZPOmK) odločil, da je ustanovitev polno
delujočega skupnega podjetja Železokrivnica SCT-Merkur, d.o.o., Cesta na Brod
2, Ljubljana, ki ga nameravata ustanoviti
družbi Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste tehnika obnova, d.d., Slovenska 56, Ljubljana in Merkur – trgovina
storitve, d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo,
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
Koncentracija, ki zadeva gradbeni sektor, se bo izvedla z ustanovitvijo skupnega podjetja na podlagi družbene pogodbe,
kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu
določila tretje alinee 2. odstavka 11. člena
ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in
drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil,
da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence. Koncentracija ne
bo ustvarjala oziroma krepila prevladujočega položaja, ki bi hkrati pomenil zmanjšanje
ali onemogočanje učinkovite konkurence
na relevantnih trgih.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-8785/06
Ime radijskega programa: Radio Univox.
Izdajatelj radijskega programa: Univox
d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.
Lastniki z več kot 5% kapitala oziroma
upravljalskih pravic: Novak Uroš, Bračičeva 20, 1330 Kočevje, 42%, Vlašič Dušan,
Breg 9a, 1332 Stara Cerkev, 20%, Kosten
Andrej, Breg 12, 1332 Stara Cerkev, 29%.
Organi upravljanja: skupščina družbenikov (lastnikov) in direktor.
Direktor in glavni urednik: Novak Uroš.
Odgovorni urednik: Gavranič Tomislav.
Ob-8800/06
1. Ime medija: Ljubezenske zgodbe,
Antenin horoskop, Pavlihova pratika,
Omama.
2. Izdajatelj: Pavliha, časopisna dejavnost, komuniciranje in trženje, d.o.o., Ilirska
ulica 31, 1000 Ljubljana.
3. Fizične in pravne osebe, ki imajo v
premoženju izdajatelja najmanj 5% delež
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic so:
Tribuna trade d.o.o., Cesta 24. junija 25,
1231 Ljubljana – Črnuče; Lazar Dušan,
Malejeva ulica 22, 1000 Ljubljana; Class I.
d.o.o., Vošnjakova ulica 9, 1000 Ljubljana;
Ernest Aljančič, Kolarjeva ulica 40, 1000
Ljubljana; Centerkontura d.o.o., Parmova
41, 1000 Ljubljana; Karl Destovnik, Bratovševa ploščad 38, 1000 Ljubljana.
4. Zakoniti zastopnik izdajatelja in direktor je Karl Destovnik.
Ob-8801/06
Izdajatelj medija Ljubljanske novice,
vpisanega v razvid medijev na Ministrstvu
za kulturo RS pod zaporedno številko 36,
številka odločbe 006-203/01, s sedežem

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Grablovičeva 34, 1000 Ljubljana, v skladu
z Zakonom o medijih, 64. in 14. člena objavlja, da je izdajatelj elektronskega dnevnika
Ljubljanske novice Janez Temlin, ki je tudi
100‑odstotni lastnik medija.
Člani poravnalnega odbora so: dr. Bogomir Kovač, dr. Jordan Berginc in profesorica Nadja Puppis.

Sklepi o privatizaciji
Št. 6-1/2006
Ob-8797/06
Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur. l. RS, št. 30/98) – v nadaljevanju:
ZZLPPO), Zakona o prenosu pooblastil,
pravic in obveznosti Slovenske razvojne
družbe in o prenehanju Agencije RS za
prestrukturiranje in privatizacijo (Ur. l. RS,
50/04), 207. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99),
– v nadaljevanju: ZUP ter 8. člena akta o
ustanovitvi D.S.U., družbe za svetovanje in
upravljanje, d.o.o. – v nadaljevanju D.S.U.
d.o.o., izdaja D.S.U. d.o.o. naslednji

Št.

družbe, ostane v lasti D.S.U. za namen
prodaje;
3.5. Če se delnice iz točke 3.1. ne bodo
privatizirale na predviden način, jih D.S.U.
d.o.o. proda.
4. Vplačilo kupnine iz:
4.1. točke 3.1. – interna razdelitev, se
izvrši z lastniškimi certifikati.
5. Prodajna cena delnice:
5.1. iz točke 3.1 tega sklepa, z nominalno vrednostjo 2.000 SIT znaša,
13.080 SIT.
6. Delnice, ki so predmet privatizacije,
dajejo imetniku pravico do udeležbe pri
upravljanju družbe, pravico do dela dobička in pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Delnice so prosto prenosljive,
razen delnic iz točke 3.1., ki so jih imetniki
odkupili z lastniškimi certifikati, pri katerih
je prenosljivost omejena na rok dveh let,
šteto od izteka roka za vpis in vplačilo teh
delnic.
Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na
Ministrstvo za gospodarstvo v roku 15 dni
od vročitve oziroma zadnje objave tega
sklepa. Pritožba se pošlje pisno ali poda
ustno na zapisnik pri D.S.U.d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana.
D.S.U. d.o.o. Ljubljana

sklep o privatizaciji
družbe Stol d.d. Kamnik
1. V družbi STOL, industrija pohištva,
d.d. Kamnik, Ljubljanska cesta 45, matična
številka: 5037948, dejavnost: proizvodnja
sedežnega pohištva, D.S.U. d.o.o. izvede
privatizacijo 153.375 navadnih imenskih
delnic v nominalni višini 306,750.000 SIT,
kar predstavlja 79,04% v osnovnem kapitalu družbe. Nominalna vrednost delnice
znaša 2.000 SIT.
2. Celotni osnovni kapital družbe STOL
d.d. Kamnik znaša 388,100.000 SIT oziroma 194.050 delnic. Od tega je v lasti
malih delničarjev 5.236 delnic, kar predstavlja 2,70% v osnovnem kapitalu družbe,
in rezervacija za Slovensko odškodninsko
družbo, zaradi denacionalizacijskih zahtevkov, znaša v skupnem številu 35.439 delnic, kar predstavlja 18,26% v osnovnem
kapitalu družbe.
3. Privatizacija se izvede na sledeče
načine:
3.1. 30.675 navadnih imenskih delnic,
kar predstavlja 20,00% od navadnih imenskih delnic iz točke 1. izreka tega sklepa oziroma 15,808% v osnovnem kapitalu
družbe, D.S.U. d.o.o. ponudi v odkup z
uporabo načina interne razdelitve;
3.2. 15.337 navadnih imenskih delnic,
kar predstavlja 10,00% od navadnih imenskih delnic iz točke 1. izreka tega sklepa
oziroma 7,904% v osnovnem kapitalu družbe, D.S.U. d.o.o. prenese na Slovensko
odškodninsko družbo d.d.;
3.3. 15.337 navadnih imenskih delnic,
kar predstavlja 10,00% od navadnih imenskih delnic iz točke 1. izreka tega sklepa
oziroma 7,904% v osnovnem kapitalu družbe, D.S.U. d.o.o. prenese na Kapitalsko
družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d.;
3.4. 92.025 navadnih imenskih delnic,
kar predstavlja 60,00% od navadnih imenskih delnic iz točke 1. izreka tega sklepa oziroma 47,42% v osnovnem kapitalu

Objave
gospodarskih družb
Ob-8807/06
Skladno s 465. členom Zakona o gospodarskih družbah Slovenijavino d.d.,
Frankopanska 11, Ljubljana objavlja, da
je NFD Holding, finančna družba d.d. dne
16. 3. 2006 postal lastnik in imetnik skupaj
7.177 delnic izdajatelja Slovenijavino d.d.,
kar predstavlja 65,25% vseh izdanih delnic
te družbe.
Slovenijavino d.d.
uprava
Ob-8960/06
Družbi Lesnina finance d.o.o., vl. št.
1/03781/00, sodnega registra Okrožnega
sodišča v Ljubljani, kot prevzemna družba, in družba Šprah & CO d.o.o., vl. št.
1/29714/00, sodnega registra Okrožnega
sodišča v Ljubljani, kot prevzeta družba,
na podlagi prvega odstavka 516. člena
ZGD obveščata družbenika in upnike, da
je bila dne 23. 3. 2006 podpisana pripojitvena pogodba o pripojitvi prevzete družbe
k prevzemni družbi. Družbi sta pogodbo o
pripojitvi dne 24. 3. 2006 predložili registrskemu sodišču.
Vsi družbeniki imajo pravico do vpogleda listin iz drugega in tretjega odstavka 516. člena ZGD na sedežu prevzemne
družbe vsak delovni dan med 9. in 14. uro.
Družba mora vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dati prepis teh listin.
O soglasju k pripojitvi bo odločal edini
družbenik prevzete družbe po izpolnitvi obveznosti in izteku rokov iz prvega odstavka
516. člena ZGD.
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Prevzemna družba je edini družbenik
prevzete družbe in poslovodstvo prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za
pripojitev odločala skupščina prevzemne
družbe. Kolikor bodo družbeniki prevzemne
družbe s poslovnimi deleži v višini več kot
dvajsetine osnovnega kapitala prevzemne
družbe v roku enega meseca od sprejema
sklepa edinega družbenika prevzete družbe o soglasju za pripojitev, zahtevali sklic
skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči
o soglasju za pripojitev, bo o soglasju za
pripojitev odločala na svoji seji tudi skupščina prevzemne družbe.
Lesnina finance d.o.o.
Šprah & CO d.o.o.

Razširitev dnevnega reda
K sklicu 13. seje skupščine Javnega
podjetja Uradni list Republike Slovenije
d.o.o., ki bo v ponedeljek 24. 4. 2006 ob
11. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska cesta 9, se na zahtevo družbenikov, ki predstavljajo 10,11% osnovnega
kapitala, na dnevni red sklicane skupščine
uvrstita novi točki dnevnega reda, in sicer
se za 3. točko dodata nova 4. točka in dodatna 5. točka, tako, da se na podlagi 300.
člena Zakona o gospodarskih družbah o
predlogu za izvolitev člana nadzornega
sveta predlaganega s strani manjšinskih
družbenikov, glasuje pred predlogom iz
4. točke sklica skupščine. Novi točki se
glasita:
4. Razrešitev članice Nadzornega sveta Javnega podjetja Uradni list Republike
Slovenije d.o.o.
Predlog sklepa: skupščina Javnega
podjetja Uradni list Republike Slovenije
d.o.o. je z današnjim dnem razrešila članico Nadzornega sveta Javnega podjetja
Uradni list Republike Slovenije d.o.o. Sonjo Dolčič.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
do izteka mandata celotnega nadzornega
sveta imenuje mag. Igorja Adlešiča.
V sedanji 4. točki, ki postane 6. točka,
se v obrazložitvi navedba seje in datuma
skupščine pravilno glasi »8. seja skupščine
družbe, dne 16. 12. 2003«.
za Uradni list Republike Slovenije
d.o.o.
Erika Trojer

Sklici skupščin
Ob-9283/06
Na podlagi 22. člena Statuta družbe
BTC d.d. Ljubljana, Šmartinska 152,
sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo 4. maja 2006 ob 14. uri v Kongresni dvorani Mercurius v Ljubljani, Šmartinska 152.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva skupščine.

Stran

2524 /

Št.

33-34 / 31. 3. 2006

Uprava predlaga skupščini sprejem
sklepa:
Skupščina imenuje delovno predsedstvo v sestavi: predsednik in dva člana.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem sklepa:
1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2005
v višini 1.695,884.372,59 SIT se uporabi
kot sledi:
– delničarjem se razdeli za dividende
znesek 2.400 SIT bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 539,817.600 SIT.
Na lastne delnice se dividenda ne izplača.
– skladno z določili statuta družbe se izplača nagrada v obliki udeležbe na dobičku
članom nadzornega sveta v skupni višini
bruto 9,119.452,10 SIT,
– izplačilo dividend in udeležbe na dobičku se izvrši iz nerazporejenega čistega
poslovnega izida leta 1999,
– bilančni dobiček v višini 1.100,000.000
SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička,
– bilančni dobiček v višini 46,947.320,49
SIT ostane nerazporejen in bo o uporabi
odločeno v naslednjih poslovnih letih,
– do dividende so upravičeni tisti lastniki
delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško
knjigo pri KDD – centralni klirinški depotni
družbi d.d. Ljubljana, drugi delovni dan po
seji skupščine, to je 8. maja 2006. Dividende in nagrade se izplačajo do 30. 5. 2006.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2005 s katero potrjuje in odobrava delo
teh dveh organov družbe v poslovnem
letu 2005.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za poslovno leto 2006 se za
revizorja družbe imenuje Constantia Plus,
svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160,
Ljubljana.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev
Statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem sklepa:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
Statuta družbe.
Gradivo za skupščino BTC d.d., s predlogi sklepov, letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave BTC d.d., v 12.
nadstropju poslovne stolpnice, Šmartinska
140 Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do
12. ure od dneva objave sklica skupščine
do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki s priporočenim pismom, ki
prispe na sedež družbe najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Prijava udeležbe delničarja je pravočasna, če na sedež družbe
prispe do vključno 3. maja 2006. Zastopniki
in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.
Udeleženci se ob prihodu identificirajo z
osebnim dokumentom.
Vsaka delnica daje delničarjem en
glas.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Prostor zasedanja skupščine bo odprt
30 minut pred začetkom zasedanja. Če
skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje skupščine isti dan ob 17. uri na istem kraju, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Predsednik uprave BTC d.d.
Jože Mermal
Ob-8767/06
Na podlagi šeste točke Statuta delniške
družbe Oniks d.d. Jesenice in 283. člena
Zakona o gospodarskih družbah, sklicujemo
16. redno skupščino
delniške družbe Oniks d.d. Jesenice,
Spodnji Plavž 6,
ki bo dne 4. 5. 2006 ob 13. uri v sejni
sobi na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik, za štetje glasov Jožica
Klinar.
Skupščini bo prisostvoval notar Vojko
Pintar.
2. Seznanitev z:
– letnim poročilom družbe Oniks d.d.
Jesenice za poslovno leto 2005 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2005,
– konsolidiranim letnim poročilom družbe Oniks d.d. Jesenice za poslovno leto
2005 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi konsolidiranega letnega poročila za
poslovno leto 2005.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Oniks d.d. Jesenice za poslovno leto 2005 in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2005.
2.2. Skupščina se seznani s konsolidiranim letnim poročilom družbe Oniks d.d.
Jesenice za poslovno leto 2005 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi konsolidiranega letnega poročila za poslovno
leto 2005.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovitev in uporaba bilančnega
dobička
Na dan 31. 12. 2005 znaša bilančni dobiček družbe Oniks d.d. Jesenice
1.476,786.284,36 SIT in se uporabi:
– za prenos v preneseni dobiček v znesku 1.476,786.284,36 SIT, o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih
letih.
3.2. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: skupščina upravi in
nadzornemu svetu v skladu s členom 282/
a ZGD podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2005.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa:
4.1. Ugotovi se, da je z dnem 2. 4. 2006
prenehal mandat članom nadzornega sveta

Francu Tomažiču, Miroslavu Golubiću in
Gregorju Kozamerniku.
4.2. Za nova člana nadzornega sveta
– predstavnika delničarjev se z dnem sprejetja tega sklepa, za mandatno obdobje
4 let izvolita Vesna Krašovec in Gregor
Kozamernik.
4.3. Skupščina se seznani z imenovanjem člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev, Samota Sitarja.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2006 revizijsko
družbo IN Revizija Družba za revidiranje in
svetovanje d.o.o., Ljubljana.
Gradivo in nasprotni predlogi
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda, vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta bo delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, vsak delovni
dan od objave sklica, od 8. do 12. ure.
Razumno utemeljeni nasprotni predlogi
delničarjev, posredovani upravi družbe v
pisni obliki najpozneje v 7 dneh po objavi
tega sklica bodo objavljeni na enak način
kot ta objava, razen v primerih iz drugega
in tretjega odstavka 288. člena Zakona o
gospodarskih družbah.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave in so vpisani v delniški knjigi KDD
po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt 1 uro pred začetkom seje. Udeležence prosimo, da ob prihodu prijavijo udeležbo, podpišejo seznam prisotnih delničarjev,
pooblaščencev oziroma zastopnikov.
Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas.
Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 14. uri v istem prostoru. Skupščina bo v tem primeru veljavno sklepala in
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.
Oniks d.d. Jesenice
Ob-8815/06
Uprava Prve pokojninske družbe d.d.,
Železna cesta 18, Ljubljana, v skladu z
8.2.1 točko Statuta sklicuje
9. redno sejo skupščine
Prve pokojninske družbe d.d. in
ločenega glasovanja prednostnih
delničarjev razreda B,
ki bo 3. 5. 2006 ob 14. uri v prostorih
družbe na naslovu Železna cesta 18, 1000
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in vsakega ločenega razreda
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delnic. Ločeni razred prednostnih delničarjev razreda B glasuje o 1. in 3. točki dnevnega reda.
Za predsednika skupščine se izvoli Silvo Svete, za preštevalca glasov se izvolita
Damir Verdev in Lotti Natalija Zupančič.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nataša Erjavec iz Ljubljane.
2. Obravnava in sprejetje letnega poročila Prve pokojninske družbe, d.d.
Predlog sklepa: skupščina družbe, na
podlagi mnenja nadzornega sveta, sprejme letno poročilo Prve pokojninske družbe,
d.d., za poslovno leto 2005 in revidirane računovodske izkaze za poslovno leto 2005.
3. Obravnava in odločanje o soglasju
k odsvojitvi lastnih prednostnih delnic razreda B za izplačilo dobička delničarjem
razreda A ter izključitev prednostne pravice
obstoječih delničarjev razreda B in ločeno
glasovanje delničarjev razreda B.
3.1 Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je družba pridobila
33.000 lastnih prednostnih delnic po osmi
alineji prvega odstavka 240. člena ZGD.
Skupščina družbe soglaša, da se največ
21.523 lastnih prednostnih delnic v skladu
z osmo alinejo prvega odstavka 240. člena ZGD in na način ter obsegu določen
s 4. točko dnevnega reda te skupščine

Št.

uporabi za izplačilo dividend delničarjem
razreda A.
Zaradi zmanjšanja števila lastnih prednostnih delnic za največ 21.523 se zmanjšajo rezerve družbe za lastne prednostne
delnice s 347,590.677,12 SIT na najmanj
131,566.670,02 SIT, razlika v višini največ
216,024.007,10 SIT se prerazporedi na nerazporejen dobiček leta 2005.
Skladno z osmo alinejo prvega odstavka 240. člena ZGD v zvezi s 313. členom
ZGD se v celoti izključi prednostna pravica
delničarjev razreda B do delnic, odsvojenih
skladno s tem sklepom.
3.2 Ločeno glasovanje prednostnih delničarjev razreda B.
Predlog izrednega sklepa: prednostni
delničarji razreda B soglašajo s sklepom
o odsvojitvi lastnih prednostnih delnic razreda B za izplačilo dobička delničarjem
razreda A. Sklep je veljaven, če delničarji
razreda A s predpisano večino sprejmejo
sklep o soglasju k odsvojitvi lastnih prednostnih delnic razreda B pod točko 3.1.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je lahko predmet delitve
za dividende delničarjem za leto 2006, sledeči dobiček:

1. Bilančni dobiček

120,235.147,90 SIT

2. Dobiček leta 2005, nastal iz prerazporejenih rezerv
lastnih prednostnih delnic, oblikovanih iz dobička leta
2005

največ 216,024.007,10 SIT

3. Skupaj za delitev

največ 336,259.155,00 SIT

V skladu s 3.2.3 točko statuta družbe se najprej za razdelitev imetnikom prednostnih
delnic razreda B nameni:
Dividenda za leto
2004

34,006.140,00 SIT

oziroma na
delnico

248,22 SIT

Dividenda za leto
2005

82,200.000,00 SIT

oziroma na
delnico

600,00 SIT

Skupaj

116,206.140,00 SIT

848,22 SIT

Presečni dan za izplačilo dividende imetnikom prednostnih delnic razreda B je 15. 5.
2006, dividenda pa bo izplačana do 25. 5. 2006. Za razdelitev imetnikom navadnih delnic
razreda A se nameni:
Dividenda za leto
2005

220,053.015,00 SIT

Dobiček v višini 220,053.015 SIT se
razdeli imetnikom navadnih delnic razreda
A kot dividenda v znesku 1.131 SIT bruto
na vsako delnico, in sicer tako, da se na
vsakih 10.213 SIT dividende, kar predstavlja nominalno vrednost, povečano za
pripis dobička od 1.1. do 10. 5. 2006, na
presečni dan, ki je 30. 4. 2006, izroči 1
prednostno delnico. Vsakemu delničarju
razreda A se za tisti del njegovih delnic, s
katerimi ne zadosti kriteriju iz tega sklepa
za pridobitev dividende v obliki prednostnih delnic razreda B, razlika izplača v
denarju.

oziroma na
delnico

1.131,00 SIT

Dividende se izplačajo na dan 10. 5.
2006 delničarjem razreda A po stanju v
delniški knjigi na dan 30. 4. 2006.
Imetnikom navadnih delnic razreda A se
za prednostne delnice, ki jih prejmejo kot
dividendo za leto 2005, ne izplača dividenda za leti 2004 in 2005.
Preostali del celotnega bilančnega dobička, v znesku 39.285,72 SIT, ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o
njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
5. Sprejem Poročila o notranjem revidiranju za leto 2005.
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Predlog sklepa: skupščina družbe, na
podlagi mnenja nadzornega sveta, sprejme Poročilo o notranjem revidiranju za leto
2005.
6. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli upravi
družbe in nadzornemu svetu razrešnico za
poslovno leto 2005.
7. Obravnava in odločanje o spremembah in dopolnitvah statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
spremembe in dopolnitve statuta družbe po
predlogu, ki je sestavni del tega sklepa.
8. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopom članov nadzornega sveta Gorazda Fale, Perzonali 5, 2391 Prevalje, in
Andreja Kren, Krpanova 6a, 1370 Logatec.
Za člana nadzornega sveta skupščina se
namesto člana Gorazda Fale, ki je odstopil, za preostanek njegovega mandatnega
obdobja izvoli Andrew Rajapakse, Hrastova
ulica 13, 1230 Domžale.
9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2006 imenuje revizorsko hišo Ernst &
Young d.o.o.
10. Poročanje družbe v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
Predlog sklepa: družba bo za leto 2006
poročala v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu na sedežu družbe
vsak delovni dan od 10. do 14. ure od dneva objave do dneva zasedanja skupščine.
Delničarji lahko sporočijo svoje dodatne in nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda v 7 dneh od dneva
objave sklica skupščine. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in posredovani upravi družbe na sedež družbe. Pravočasno
dospele predloge bo uprava skupaj z zavzetim stališčem posredovala delničarjem
in članom nadzornega sveta.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati
splošne podatke pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob
prijavi udeležbe na skupščini.
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci
v delniški knjigi v njegovi lasti tri dni pred
skupščino.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo veljavno večino v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Če skupščina
ob napovedanem terminu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje z enakim dnevnim
redom istega dne ob 16.30 na istem kraju.
Na ponovnem zasedanju skupščine le ta
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Prva pokojninska družba d.d.
uprava družbe
Ob-8836/06
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Im-
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pol, d.d., Slovenska Bistrica uprava družbe
sklicuje

lizacija Nova Gorica d.d., sklicuje uprava
družbe

11. zasedanje skupščine
Impol, d.d., Slovenska Bistrica,

6. skupščino
delniške družbe Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica d.d.,
ki bo na sedežu družbe v Kromberku,
Cesta 25. junija 1b, dne 10. maja 2006, s
pričetkom ob 13. uri, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se imenuje Jasmina Kalin Kante; za preštevalki
glasov se imenujeta Darja Rijavec in Januša Kokot.
Skupščini bo prisostvovala notarka
Zdenka Gustinčič.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2005 in poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delničarjev se seznani s
sprejetim letnim poročilom za poslovno leto
2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi poslovnega poročila in stališči
do revizijskega poročila.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina potrjuje delo direktorja in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2005
ter podeljuje direktorju in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto
2005.
4. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2006 se imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje,
d.o.o.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Glasovalne pravice delnic so opredeljene s statutom delniške družbe.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za
udeležbo na skupščini oddajo osebno ali
s priporočeno pošiljko najmanj 3 dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave
družbe.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. O vseh točkah dnevnega
reda, razen prve točke se glasuje z glasovnicami.
Gradivo: gradivo za skupščino in letno
poročilo je na vpogled v tajništvu družbe
vsak delovni dan od 9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja.
Nasprotni predlogi: morebitni nasprotni
predlogi k posameznim točkam dnevnega
reda, morajo biti v pisni obliki, razumno
utemeljeni in poslani upravi v sedmih dneh
po objavi tega sklica.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
direktor:
Miran Lovrič, univ. dipl. inž. grad.

ki bo v četrtek, 20. julija 2006 ob 12. uri
na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Partizanska 38.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlagano sestavo organov skupščine: predsednika skupščine in dveh preštevalcev
glasov.
Zasedanja se bo udeležila vabljena notarka Jožica Škrk.
2. Poročilo nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila družbe Impol, d.d., za leto
2005.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se bilančni dobiček družbe Impol, d.d., ki na
dan 31. 12. 2005 znaša 1.621,180.586,72
SIT uporabi:
– za dividende delničarjem 80 SIT bruto
na delnico, kar znaša 325,040.000 SIT,
– povečanje drugih rezerv iz dobička
2005 v višini 118,831.829,98 SIT.
Ostali del bilančnega dobička v višini
1.177,308.756,74 SIT ostane nerazporejen.
Dividende se delničarjem, ki so na dan
zasedanja skupščine vpisani v delniško
knjigo pri KDD, izplačajo do konca septembra 2006.
4. Razrešnica nadzornemu svetu in
upravi družbe Impol, d.d., za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
nadzornemu svetu in upravi družbe Impol,
d.d., za poslovno leto 2005.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe Impol, d.d., Slovenska Bistrica.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe
IMPOL, d.d., Slovenska Bistrica.
6. Imenovanje revizijske hiše za leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko hišo za
leto 2006 imenuje družba Auditor d.o.o.,
Ptuj.
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci in
zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Udeležbo na zasedanju skupščine je
treba najaviti v pisni obliki tri dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo, o katerem bo sklepala skupščina, je na vpogled delničarjem na sedežu uprave družbe Impol, d.d., od dneva
objave sklica skupščine, do dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan od 8.
do 10. ure.
Impol, d.d., Slovenska Bistrica
uprava
Ob-9206/06
Na podlagi drugega odstavka 11. člena
Statuta javnega podjetja Vodovodi in kana-

Ob-9284/06
Na podlagi 28. člena Statuta družbe Ajdacom d.d., Šmartinska 152, Ljubljana,
sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo 4. maja 2006 ob 13. uri v Kongresni dvorani Mercurius v Ljubljani, Šmartinska 152.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem
sklepa: skupščina Ajdacom d.d. imenuje
delovno predsedstvo v sestavi: predsednik
in dva člana.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem sklepa:
1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2005
v znesku 374,449.083,74 SIT se uporabi
kot sledi:
– za dividende v vrednosti 2.400 SIT
bruto za delnico, kar skupaj predstavlja
358,118.400 SIT,
– v obliki udeležbe na dobičku se direktorju izplača nagrada v višini bruto
410.322,60 SIT,
– izplačilo dividend in udeležbe na dobičku se izvrši iz nerazporejenega dobička
preteklih let,
– bilančni dobiček v višini 15,920.361,14
SIT ostane nerazporejen in bo o uporabi
odločeno v naslednjih poslovnih letih,
– do dividende so upravičeni tisti lastniki
delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško
knjigo pri KDD – centralni klirinški depotni
družbi d.d. Ljubljana, drugi delovni dan po
seji skupščine, to je 8. maja 2006.
Dividende in nagrade se izplačajo do
30. 5. 2006.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2005, s katero potrjuje in odobrava
delo teh dveh organov družbe v poslovnem
letu 2005.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za poslovno leto 2006, se za
revizorja družbe imenuje Constantia Plus,
svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino Ajdacom d.d., s
predlogi sklepov, letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem
na vpogled v dokumentacijsko arhivskem
centru, Šmartinska 152, Ljubljana vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki s priporočenim pismom, ki
prispe na sedež družbe najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Prijava udeležbe delničarja je pravočasna, če na sedež družbe
prispe do vključno 3. maja 2006. Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo
ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo,
ki ostane shranjeno pri družbi. Udeleženci
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se ob prihodu identificirajo z osebnim dokumentom.
Vsaka delnica daje delničarjem en
glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt
30 minut pred začetkom zasedanja. Če
skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje skupščine isti dan ob 16. uri na istem kraju, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Ajdacom d.d.
Borut Baznik
direktor družbe

Zavarovanja
SV 204/06
Ob-9404/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 204/06 z dne 27. 3.
2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 25,
v 5. nadstropju večstanovanjske stavbe
na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 1 A,
stoječi na parc. št. 522/25 k.o. Jesenice,
v izmeri 73,85 m2, last kreditojemalcev in
zastaviteljev Enesa Ališića in Saide Ališić,
vsakega do 1/2, vse v korist Kärntner Sparkasse AG, matična številka 1870718, s sedežem Neuer Platz 14, A-9020 Celovec, v
zavarovanje denarne terjatve 61.500 EUR
s pripadki.
SV 312/06
Ob-9405/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek
iz Domžal, opr. št. SV 312/06, DK 18/06,
z dne 27. 3. 2006, je bilo enosobno stanovanje št. 24, s kletjo v skupni v izmeri 51,31 m2, ki se nahaja v petem nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu
Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale, in
stoji na parc. št. 3868/8, 3850/7, 3860/5,
3860/6, 3860/7, 3868/13, 3868/14, 3868/15
in 3868/9 z id. št. 1959-4995-24 k.o. Domžale, vpisani pri vl. št. 5502 k.o. Domžale,
last zastaviteljice Tanje Žagar, zastavljeno
v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini glavnice 58.900 CHF s pp.
SV 447/06
Ob-9406/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 447/06 z dne 23. 3.
2006, je dvosobno stanovanje št. 11, v
skupni izmeri 58,47 m2, ki se nahaja v 2.
nadstropju stan. objekta, ki stoji na parc.
št. 149/3 k.o. Huje, na naslovu Vrečkova
ulica 5, Kranj, s sorazmernim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču k temu objektu,
last zastaviteljice Nade Lamut, Vrečkova
ulica 5, Kranj, na temelju prodajne pogodbe
z dne 25. 2. 2002, sklenjene s prodajalcem
Miko Stanojevim, Tuga Vidmarja 6, Kranj,
zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve višini 85.000 CHF, z
obrestno mero, ki je seštevek veljavnega
12-mesečnega Liborja-a in obrestne marže
v višini 2,10% letno, z rokom vračila v 240
zaporednih mesečnih obrokih, od katerih
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zadnji obrok zapade v plačilo dne 31. 5.
2026, z možnostjo enostranskega odstopa
od kreditne pogodbe s strani upnice v primerih, ki so določeni v 19. točki pogodbe
o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno
klavzulo št. KR01 270884010.
SV 224/06
Ob-9407/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Gabrilo Srečka
iz Žalca, opr. št. SV 224/06 z dne 23. 3.
2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 12,
uporabne površine 73,21 m2, v III. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Savinjske čete 6, Žalec, ležeče na parc.
št. 1004/16 k.o. Žalec, last kreditojemalke
in zastavitelice Bronislave Rozman, EMŠO
0101960505035, Savinjske čete 6, 3310
Žalec, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 8. 8. 2001 med Bronislavo
Rozman, kot kupovalko in družbo Ingrad
Koncern d.d., Lava 7, 3000 Celje, kot prodajalcem, in sicer v korist kreditodajalke
Zveze bank registrirana zadruga z omejenim jamstvom, enolična identifikacijska številka 1870637, s sedežem Paulitschgasse
5-7, A-9010, Klagenfurt/Celovec, Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
33.000 EUR, s pripadki, ki zapade v plačilo
v 204-mesečnih obrokih, od tega zadnji
dne 31. 3. 2023.
SV 452/2006
Ob-9408/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora opravilna številka SV 452/2006
z dne 24. 3. 2006, so bile nepremičnine,
in sicer:
– stanovanje z oznako CI 2 s kletno
shrambo številka CI 2 v etaži 3,1 v izmeri 79,55 m2 v večstanovanjskem objektu,
Vzhodna ulica številka 15, v Mariboru, pri
vložku številka 2620, katastrska občina Pobrežje, parcela številka 2471/1 z identifikacijsko številko 05945/004 in sorazmerni
delež skupnih prostorov do 255/10000 od
celote, ki se vodi kot glavna nepremičnina,
– garaža številka 18 v izmeri 12,5 m2, v
večstanovanjskem objektu Vzhodna ulica
19 v Mariboru, pri vložku številka 2620,
parcela številka 2471/1, z identifikacijsko
številko 05945/073 in sorazmernim deležem skupnih prostorov v podzemski garaži
do 40/10000 od celote;
– garaža številka 19 v izmeri 12,5 m2, v
večstanovanjskem objektu Vzhodna ulica
19 v Mariboru, pri vložku številka 2620,
parcela številka 2471/1, z identifikacijsko
številko 05945/072 in sorazmernim deležem skupnih prostorov v podzemski garaži
do 40/10000 od celote,
ki so last solidarnih dolžnikov in zastaviteljev Žgeč Mirana, EMŠO 1203978500147,
stanujočega Dornava 050, Dornava in Mojce
Langerholc Žgeč, EMŠO 2802977505050,
stanujoče Ribniško selo, Terčeva ulica 010,
za vsakega do 1/2 od celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. G-P-051012
z dne 16. 12. 2005, sklenjene s prodajalcem Raiffeisen Leasing trgovina in leasing
d.o.o., Tivolska cesta 030, Ljubljana, kateri
so priloženi Splošni pogoji prodaje posameznih delov treh večstanovanjskih objektov oznake *blok A, B, C – Brezjanski gaj* s
podzemnimi garažami notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 1525/2005
z dne 28. 11. 2005 ter popravek splošnih
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pogojev prodaje, opr. št. SV 1525/2005-1 z
dne 6. 1. 2006, notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora,
zastavljene v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
116.400 CHF s pripadki, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije,
za CHF na dan plačila oziroma izterjave,
pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve
dne 31. 3. 2024.
SV 453/2006
Ob-9409/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 453/2006 z dne
24. 3. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje številka 16, v III. nadstropju v skupni
izmeri 59,28 m2, stanovanjskega bloka v
Mariboru, Ulica herojev Mašere in Spasića
008, zgrajenem na parceli številka 1340/1,
katastrska občina Pobrežje, ki je last solidarnih dolžnikov in zastaviteljev Perko Roberta, EMŠO 1304976500698, stanujočega
Dogoše, Svenškova ulica 018 in Nataše
Kukovec, EMŠO 1904978505295, stanujoče Zgornji Duplek 016 B, za vsakega
do 1/2 od celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 20. 3. 2006, sklenjene s
prodajalcema Lendero Borutom in Andrejo Ramuta, poročeno Lendero, zastavljena
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 54.750 CHF s pripadki, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za CHF na dan plačila oziroma izterjave, pri čemer je končni
rok zapadlosti terjatve dne 31. 3. 2016.
SV 455/2006
Ob-9410/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 455/2006 z dne
24. 3. 2006, je bila nepremičnina, poslovni
prostor št. 16, v izmeri 55,65 m2, v pritličju
poslovnega objekta Trgovski center Marina v Mariboru, Jadranska 27, zgrajenega
na parcelah številka 2002 in 2005/1, katastrska občina Spodnje Radvanje, kateri
je last dolžnika Soča-Medico d.o.o., Jadranska cesta 027, Maribor, matična številka 5710332, na podlagi pogodbe o prodaji oziroma nakupu poslovnega prostora z
dne 20. 5. 2003, zastavljena v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica
Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve
v višini največ 160.000 EUR oziroma v tolarski protivrednosti po podjetniškem prodajnem tečaju upnice na dan plačila.
SV 242/06
Ob-9411/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora, opr. št. SV 242/06 z dne 24. 3.
2006, sta nepremičnini, stanovanje št. 7, s
pripadajočim kletnim prostorom, v skupni
izmeri 25,30 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
stanovanjsko poslovne stavbe v Mariboru,
Ruška cesta 45 in stoji na parc. št. 26,
pripisani k vl. št. 2017, k.o. Tabor, katere
izključna lastnica je Zofija Gorjup, stan. Ruška cesta 45, Maribor, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 13. 8. 1999, in stanovanje
št. 34, v skupni izmeri 56,90 m2, ki se nahaja v VII. nadstropju stanovanjske stavbe v
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Mariboru, Ulica Staneta Severja 3, stoječe
na parc. št. 1621/1, k.o. Spodnje Radvanje,
katerega lastnika sta vsak do 1/2 Sebastijan Kump, stan. Koroška cesta 69, Maribor
in Violeta Gorjup, stan. Ruška cesta 45,
Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št.
32-400/93-27 z dne 25. 10. 1993 in izvirnik prodajne pogodbe z dne 17. 3. 2006,
zastavljeni v korist upnice Raiffeisenbank
Eibiswald – St. Oswald, reg. zadruga z
omejeno odgovornostjo, Republika Avstrija,
id. št. 1870793, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnikov Sebastijana Kumpa,
stan. Koroška cesta 69, Maribor in Violete
Gorjup, stan. Ruška cesta 45, Maribor, v
višini 56.900 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 364/06
Ob-9412/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger
iz Maribora opr. št. SV 364/06 z dne 23. 3.
2006, je bila nepremičnina, stanovanje številka 1, v skupni izmeri 37,07 m2, v pritličju
stanovanjske hiše na naslovu Bezenškova
ulica 2, Maribor, stoječe na parc. št. 1843,
k.o. Koroška vrata; katere izključna lastnica je postala zastaviteljica Babič Nataša,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 3.
2006, sklenjene med prodajalcema Klemenčič Alojzem in Klemenčič Matildo ter
Babič Natašo, kot kupcem, zastavljena v
korist banke – upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., s sedežem na naslovu Ulica
Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, z matično
številko 5860580, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 9,100.000 SIT, z obrestno
mero enako šestmesečni Chflibor, povečana za 3%, ki je spremenljiva, s skupno
obrestno mero na dan odobritve kredita
4,15%, s trenutno efektivno obrestno mero
4,23% letno, z zamudnimi obrestmi v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in z
zapadlostjo zadnje anuitete v plačilo na
dan 31. 3. 2026.
SV 185/06
Ob-9413/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz
Vrhnike, opr. št. SV 185/06 z dne 23. 3.
2006, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje št. 11, v III. nadstropju stanovanjskega bloka in pripadajoče kleti v skupni
izmeri 69,70 m2, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi, na naslovu Prešernova ulica 04,
Logatec, stoječi na parc. št. 25/58, vpisani
v vl. št. 763, k.o. Dolenji Logatec, ki je last
zastavitelja Mesner Andreja stan. Plač 16
A, in zastaviteljice Mesner Nike, stan. Ulica
9. septembra 30, za vsakega do idealnega
solastninskega deleža 1/2, zastavljena v
korist kreditodajalca Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična št. 1319175, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 81.735,14 CHF, s pripadki.
SV 225/06
Ob-9414/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja, opr. št. SV 225/06 z dne 27. 3. 2006,
je bilo stanovanje št. 6, v pritličju v izmeri
65,66 m2, v stanovanjski hiši na naslovu Robova 1, Celje, ki stoji na parc. št. 1199/22,
vpisano pri vl. št. 778 k.o. Spodnja Hudinja,
last Zagozda Cvetka, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 5/93 z dne 10. 12. 1993,
med kupcem Zagozda Cvetkom in proda-
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jalcem Stanovanjskim skladom delavcev v
obrti, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen
Krekova Banka d.d., Slomškov trg 18, Maribor, matična št. 5706491, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 6,500.000 SIT, kar
znaša 27.128,40 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije s
pripadki, ki zapade v plačilo 31. 5. 2018.
SV 166/06
Ob-9416/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 166/06 z dne 28. 3.
2006, je bilo dvosobno stanovanje številka
61 v izmeri 59,03 m2, s pripadajočo shrambo številka 61, v kleti v približni izmeri 4 m2,
ki se nahaja v osmem nadstropju stanovanjskega bloka SPB-1, na naslovu Domžale, Ljubljanska 84, katerega lastnika vsak
do ene idealne polovice sta na podlagi prodajne pogodbe z dne 2. 3. 1989 zastavitelja
Dobrila in Ljubomir Jovanović, zastavljeno v korist Banke Domžale d.d., Domžale,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
Domžale, Ljubljanska 62, MŠ 5101727, v
zavarovanje kreditne denarne terjatve v višini 71.100 EUR s pripadki.
SV 192/06
Ob-9417/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek
iz Murske Sobote, opr. št. SV 192/06 z dne
28. 3. 2006, je bilo stanovanje številka 6, v
skupni izmeri 74,60 m², ki sestoji iz dnevne
sobe, sobe, kabineta, kuhinje, shrambe,
kopalnice, predsobe, balkona in kleti, ki se
nahaja v prvem nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Gornji Petrovci 35 a, ki
stoji na parceli – stavbišču številka 2978/4.
S in ki se nahaja v stavbi številka 454.ES,
oboje vpisano v vložek številka 406 katastrska občina Gornji Petrovci, in ki ga je
zastavna dolžnica pridobila po prodajni pogodbi sklenjeni dne 6. 3. 2006, s prodajalcema Celec Cvetko in Celec Štefanom, oba
stanujoča Gornji Petrovci 35 a, zastavljeno
v korist upnice Kärntner Sparkasse AG,
Neuer Platz 14, 9020 Klagenfurt, Avstrija,
enolična identifikacijska številka 1870718,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 41.700 EUR s pripadki.
SV 384/2006
Ob-9418/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 384/2006 z
dne 23. 3. 2006, je stanovanje 1/I, ki meri
51,81 m², v hiši v Mariboru, Zrkovska 63,
ki stoji na parc. št. 65 k.o. Pobrežje, last
Zemljič Dušana, stanujočega Maribor, Zrkovska 63, na temelju prodajne pogodbe
št. 208/94 z dne 25. 8. 1994 in pisarna P
38b v izmeri 38,80 m2, v objektu BDC na Tržaški 65, Maribor, ki stoji na parc. št. 565/5
k.o. Razvanje, last Špeding d.o.o., Maribor,
Tržaška 65, matična št. 5691117, na temelju kupoprodajne pogodbe št. P‑68/95 z
dne 16. 6. 1995, zastavljeno v korist upnice
Probanke d.d., Maribor, za terjatev v znesku 14,016.003 SIT s p.p.
SV 393/2006
Ob-9419/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 393/2006 z dne
27. 3. 2006, je pisarna v mezaninu v izmeri
43,50 m², v stavbi v Mariboru, Gregorčičeva 13 – parc. št. 1281 in 1380 k.o. Maribor

Grad, last družbe Abecedarija d.o.o., na
temelju prodajne pog. z dne 3. 2. 1997,
zastavljena v korist Banke Koper d.d., za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
35,000.000 SIT s pp.
SV 166/06
Ob-9490/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Pavlina iz
Krškega, CKŽ št. 9, opr. št. SV - 166/06
z dne 29. 3. 2006, je bilo stanovanje št.
15 v četrtem nadstropju, skupaj s kletjo v
skupni izmeri 73,27 m2, ki se kot posamezna dela nahajata v stanovanjski stavbi
v Krškem, Cesta 4. Julija 48, stoječi na
parc. št. 420.S k.o. Stara vas, Okrajnega
sodišča v Krškem, last zastaviteljev Djonlić
Djulage, EMŠO 1607960181943, in Djonlić
Ružice, EMŠO 1501968125012, oba stanujoča Pod Goro 8, 8270 Krško, vsakega
do ene polovice, na podlagi notarskega zapisa kupne pogodbe z dne 9. 3. 2006, opr.
št. SV 124/06, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg
Republike 2, 1000 Ljubljana, matična št.
5860571, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 23.400 EUR glavnice, s pogodbeno
obrestno mero, ki je za redne in interkalarne obresti vsota Euriborja in fiksnega
pribitka v višini 2,65% letno, ev. zamudnimi
obrestmi v višini 8% ter ostalimi stroški in
pripadki, s končnim rokom vračila 31. 3.
2026.
SV 202/06
Ob-9491/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenice, opr. št. SV 202/06 z dne 29. 3.
2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 21,
v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 8, stoječi
na parc. št. 531/1 k.o. Jesenice, v izmeri
68,34 m2, last kreditojemalcev in zastaviteljev Adela Ališića in Aide Ališić, vsakega do
1/2, vse v korist Kärntner Sparkasse AG,
matična številka 1870718, s sedežem Neuer Platz 14, A-9020 Celovec, v zavarovanje
denarne terjatve 28.700 EUR s pripadki.
SV 207/06
Ob-9492/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 207/06 z dne 29. 3.
2006, je bilo stanovanje št. 10, v tretjem
nadstropju večstanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta maršala Tita 53 B, stoječe na
parc. št. 468/1 in parc. št. 469/1 obe k.o.
Jesenice, v skupni izmeri 71,71 m2, last zastaviteljev Nedjada Henića, Velide Henić in
Harisa Henića, vsakega do 1/3, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 3. 12. 1998, zastavljeno v korist upnice Posojilnica – Bank
Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef
Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 50.000 EUR s pripadki.
SV 213/06
Ob-9493/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 213/06 z dne 29. 3. 2006,
je stanovanje št. 5, v izmeri 59,52 m2, ki se
nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe
na Jesenicah, Cesta revolucije 2 B, stoječe na parc. št. 518/3, k.o. Jesenice, last
zastavitelja Huseina Subašića, na podlagi
prodajne pogodbe POS št. 2802/453 z dne
31. 5. 2002 in dodatka k prodajni pogodbi
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POS št. 2802/453, ki datira z dnem 7. 7.
2003, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 32.500 CHF s pripadki.
SV 461/06

Ob-9503/06

Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 478/2006
z dne 29. 3. 2006, je bila nepremičnina,
stanovanje št. 20 v V. nadstropju v izmeri
73,26 m2 in pripadajočim kletnim prostorom v večstanovanjski stavbi na naslovu
Cesta Proletarskih brigad 079, Maribor, ležeči na parceli številka 929/9, k.o. Spodnje
Radvanje, katere lastnik je Batič Dušan,
EMŠO 1609960500162, stanujoč Maribor,
Koseskega ulica 044 do celote, zastavljeno
v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 058, Ljubljana, matična številka
5026024, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 15,000.000 SIT s pripadki.
SV 459/2006

d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor,
matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini največ 800.000 EUR
oziroma v tolarski protivrednosti po podjetniškem prodajnem tečaju upnika na dan
plačila.

Ob-9494/06

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opr. št. SV 461/06 z dne 29. 3.
2006, je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje z oznako S1/5-4 v izmeri 51,61 m2,
v 5. nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo z isto oznako velikosti 2,90 m2, v prvi
podzemni kletni etaži, kar vse se nahaja v
večstanovanjski stavbi na naslovu Cankarjeva ulica 6 A, 2000 Maribor, zgrajeni na
parceli številka 1208/2 katastrska občina
Maribor – grad, last zastaviteljice Marije
Gavez, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 15. 3. 2000 in 1. dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne 21. 11. 2000, sklenjenima med njo kot kupcem in Komunaprojekt
družba za projektiranje, urbanizem, inženiring in posredovanje d.d. in Gradis Inženiring d.d., kot prodajalcema; zastavljena
v korist upnice Raiffeisenbank Eibiswald
– St. Oswald, registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung (registrirana zadruga z omejenim jamstvom), s sedežem
Hauptstrasse 85, 8552 Eibiswald, Republika Avstrija, enolična identifikacijska številka
1870793, za zavarovanje denarne terjatve
prej navedene upnice do dolžnika Edija
Firm, rojenega 28. 7. 1950 in do dolžnice
Stanke Firm Gavez, rojene 28. 6. 1957,
oba stanujoča Maistrova ulica 14, 2000
Maribor, in sicer v višini 42.200 EUR s
pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do
vključno 20. 4. 2021.
SV 478/2006

Št.

Ob-9505/06

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 459/2006 z dne
29. 3. 2006, je bila nepremičnina, poslovni
prostor v pritličju v izmeri 55 m2, v poslovno
stanovanjskem objektu z oznako A7, Volaričeva 44, Postojna, zgrajenem na parc.
št. 507/3, pripisani pri vložni številki 1188,
katastrska občina Postojna, ki je last dolžnika Eurocomp d.o.o., Miklošičeva ulica 9
d, Ljubljana, matična številka 5818796, na
podlagi pogodbe o prodaji nepremičnine z
dne 12. 10. 2004, sklenjene s prodajalcem
Slonček d.o.o. Ljubljana, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke Maribor

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 59/2004

Os-8774/06

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 59/2004 dne 20. 3. 2006 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Market »Mrkot«,
Olup Slavko, s.p., Lesce, Hlebce 9, matična številka 546659600, šifra dejavnosti
52.110.
Za stečajnega upravitelja se postavi Mihael Bakovnik, Hotemaže 3, Preddvor.
Dolžnikove upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh
mesecih od dneva, ko bo oklic o začetku
stečajnega postopka objavljen. Prijave naj
upniki vložijo v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve
in kolkovane s predpisano takso.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 21. 6.
2006 ob 14. uri v sobi 014 (klet) tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil pritrjen na oglasno desko sodišča dne
20. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 3. 2006
St 15/2006

Os-8775/06

To sodišče je s sklepom St 15/2006 dne
16. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Dema-Deli d.o.o. Trzin, Kidričeva 9, matična številka 1539736, vložna
številka 13340100.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Mojca Breznik 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.: 011008450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 22. 6. 2006 ob 13. uri v razpravni
dvorani št. III/1, Oddelka za gospodarsko
sodstvo na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2006
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St 17/2004
Os-8776/06
To sodišče je s sklepom St 17/2004 dne
16. 3. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom HI-Tech Strehar, d.o.o. – v stečaju, Gorenjska cesta 15, Medvode, 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 16. 3. 2006
St 41/2006
Os-8777/06
To sodišče je s sklepom St 41/2006
dne 21. 3. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Ekogradnja d.o.o. gradbeništvo, Medvode, Barletova ulica 4,
matična številka 5294223, št. reg. vložka:
10256000.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Janez Artič, Hajdrihova ulica 21/a, Ljubljana.
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 19. 6. 2006 ob 13. uri v razpravni
dvorani št. IV., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2006
St 185/2003
Os-8778/06
To sodišče je s sklepom St 185/2003
dne 20. 3. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Avtohiša Čubej d.o.o.,
Ljubljanska cesta 66, Grosuplje.
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 20. 3. 2006
St 191/2005
Os-8779/06
To sodišče je s sklepom St 191/2005
dne 21. 3. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom LE MARC podjetje za trgovino, zastopanje in posredovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Brnčičeva ul. 31, matična številka 5785677, številka dejavnosti 51.410.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Brane Gorše 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 stečaj-
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nemu 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.: 011008450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 7. 7. 2006 ob 10. uri v razpravni
dvorani št. V/I, Oddelka za gospodarsko
sodstvo na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2006
St 31/2005
Os-8780/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 31/2005 z dne 20. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad družbo Global plast,
družba za predelavo umetnih mas d.o.o.
Koper, Ulica 15. maja 6, ki je vpisana
pri tukajšnjem sodišču, vl. št. 10616900,
matična številka 1639277, šifra dejavnosti
25.240.
V stečaju se pri dolžniku uporablja firma:
Global plast, družba za predelavo umetnih
mas d.o.o. – v stečaju, Koper, Ulica 15.
maja 6.
Za stečajnega upravitelja se postavi
Brane Gorše, p.p. 313, 1002 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 7. 6. 2006
ob 8.45 v razpravni dvorani št. 132/I tukajšnjega sodišča, Ferrarska ulica 9.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 20. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 3. 2006
St 7/2006
Os-8781/06
To sodišče je v poravnalnem senatu v
zadevi, ki se vodi pod opr. št. St 7/2006,
na seji senata dne 20. 3. 2006 sprejelo
naslednji sklep:
I.
1. Z dnem 20. 3. 2006 se začne postopek prisilne poravnave zoper dolžnika Lesing, Lesno-montažno podjetje Zagajski
vrh d.o.o., Zagajski vrh 1A, 9250 Gornja
Radgona.
2. Predlagatelju se nalaga, da na račun
tukajšnjega sodišča št. 01100-6950422028,
sklic na št. 11 42200-2340003-51100076
položi predujem za stroške postopka v višini 1,500.000 SIT, v roku 15 dni.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja sklepa o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. K prijavi terjatve morajo priložiti
dokaz o plačilu sodne takse, ki znaša 2%
od vsote prijavljene terjatve, vendar naj-
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manj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Ne
plača se taksa za prijavo terjatev delavcev
iz drugega odstavka 160. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Sodna taksa se plača na račun sodnih taks tukajšnjega sodišča št.
01100-1000339014 (velja za pravne osebe) oziroma št. 01100-1000338529 (velja
za fizične osebe in zasebnike), sklic na št.
11 42200-7110006-51100076.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
5. Za upravitelja postopka prisilne poravnave se določi mag. Milorad Vidovič iz
Veščice 6/a.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se dne 20. 3. 2006 nabije na oglasno
desko sodišča.
II. Imenuje se petčlanski upniški odbor,
ki ga sestavljajo naslednji upniki:
– Expo les d.o.o., Puhova ulica 18, 2000
Maribor,
– Grča z.o.o., Zgornji lehen št. 8, 2364
Ribnica na Pohorju,
– KIV d.d., Vransko 66, 3305 Vransko,
– Spona Trgovina, storitve, inženiring
d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš in
– Vera Cartl, Zagrajski vrh 1a, 9250
Gornja Radgona – predstavnica delavcev.
Okrožno sodišče v Murski soboti
dne 20. 3. 2006
St 251/2005

Os-8782/06

To sodišče je s sklepom St 251/2005
dne 21. 3. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Užitek Gostinstvo in turizem d.o.o., Koprska 108c, Ljubljana, matična številka 5843324, številka dejavnosti
55.302, davčna številka 11805030.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Edo Rozman 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.: 011008450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 19. 6. 2006 ob 13. uri v razpravni
dvorani št. I/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2006
St 57/2005

Os-8783/06

1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 57/2006 z dne 21. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad Hotel Bor, gostinstvo
in turizem d.o.o., Preddvor, Hrib 4a, matična št. 1667068, šifra dejavnosti 55.100.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Brane Gorše, Cigaletova 7, Ljubljana.

3. Upniki, katerih terjatve so nastale
do dneva nabitja oklica o začetku stečajnega postopka na oglasno desko, naj
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih
in priloženimi dokazili v roku 2 mesecev
od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogi je potrebno
priložiti potrdilo o plačani sodni taksi za
prijavo terjatve, ki znaša 2% tolarske vrednosti od skupne vsote prijavljenih terjatev posameznega upnika, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT, na
račun št. 01100-1000339014, sklic na št.
11-42170-7110006-55405705 za pravne
osebe in račun št. 01100-1000338529,
sklic na št. 11-42170-7110006-55405705
za fizične osebe in zasebnike.
4. Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo dne 5. 7. 2006 ob 14. uri v sobi št.
12/pritličje tukajšnjega sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 21. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 3. 2006
St 34/2005

Os-8784/06

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 34/2005 dne 20. 3. 2006 na podlagi prvega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL)
začelo stečajni postopek nad dolžnikom
Gradbeništvo ŽID, Ivan Žarn, s.p., Kranj,
Kolodvorska 5, šifra dejavnosti 45.430,
matična številka 77095227 in postopek z
istim dnem zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 12. 2005
St 229/2005

Os-8802/06

To sodišče je s sklepom St 229/2005
dne 20. 3. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom 3DVA Trgovsko podjetje, Posredništvo Rikić Smilja s.p.,
Puhova 6, Ljubljana.
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 20. 3. 2006
St 280/2005

Os-8803/06

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Mineral d.d., Letališka 5,
Ljubljana, za dne 12. 5. 2006 ob 12. uri,
v prostorih tukajšnjega sodišča, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, Miklošičeva c. 7,
razpravna dvorana št. 5 v 1. nadstropju.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo na tukajšnjem sodišču, Oddelek za gospodarsko sodstvo,
Miklošičeva c. 7, Ljubljana, v sobi 15 v 1.
nadstropju med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2006
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St 12/2004

Os-8847/06

To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 12/2004 sklep z dne 23. 3.
2006.
Stečajni senat, v stečajni zadevi nad
dolžnikom: Hop trade, Storitve, proizvodnja in trgovina d.o.o., Črni vrh 27, Tabor – v stečaju razpisuje II. narok za preizkus terjatev, ki bo dne 10. maja 2006 ob
14. uri, soba št. 106/I.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 3. 2006
St 39/2005

Os-8936/06

To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 39/2005 sklep z dne 24. 3.
2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Strojing Co., Inženiring, zastopstvo,
trženje, tehnično svetovanje d.o.o.,
Mariborska 86, Celje – v stečaju (matična številka: 1318039, ID št. za DDV:
SI50632264), 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: Strojing Co.,
Inženiring, zastopstvo, trženje, tehnično
svetovanje d.o.o., Mariborska 86, Celje – v
stečaju (matična številka: 1318039, ID št.
za DDV: SI50632264), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 3. 2006
St 74/2003

Os-8942/06

To sodišče je s sklepom St 74/2003 dne
22. 3. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Evex d.o.o. – v stečaju,
Verd 42, Vrhnika.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2006
St 35/2005

Os-8943/06

V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Konel, d.o.o., Vojkova 10, 5280 Idrija bo drugi narok za preizkus terjatev 5. 6.
2006 ob 8.35 v razpravni dvorani 110/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 3. 2006
PPN 38/2006

Os-9182/06

To sodišče je s sklepom z dne 23. 3.
2006 pod opr. št. PPN 38/2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Infotel, Projektiranje, proizvodnja in trženje telekomunikacij, d.o.o., Ljubljana,
Brnčičeva 51, matična številka: 5325692,
vložna številka: 13840000, davčna številka:
SI99710285.
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 v njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njiho-
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vo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave (23. 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 terjatve.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Luigi Varanelli iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Terabit d.o.o., Zagrebška c. 40a, Maribor,
– O.D.M. d.o.o., Pot k sejmišču 30, Ljubljana – Črnuče,
– Arbis Plus, Marko Levičnik s.p., Gramozna pot 5, Ljubljana,
– Inovakom d.o.o., Šuceva ul. 27,
Kranj,
– Mario Barukčič, Cesta v staro vas 1,
Postojna, kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 23. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2006
St 26/2005
Os-9183/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 26/2005 z dne 24. 3. 2006 sklenilo:
Stečajni postopek nad družbo Žaminn
– proizvodnja in trgovina d.o.o. Izola,
Žuštovičeva 4, Izola, matična številka
5433665, šifra dejavnosti 52.462 se začne
in takoj zaključi.
Občini Izola se izročijo naslednje terjatve družbe: terjatev do Meš Ivana s.p.,
Izola, Dobrova 24 v višini 178.327,90 SIT
s pp (izvršilna zadeva pred Okrajnim sodiščem v Piranu, opr. I‑Ig 76/96), terjatev
do Čehič Fikreta s.p., Bolniška 16, Piran
v višini 9.626 SIT s pp (izvršilna zadeva
pred Okrajnim sodiščem v Piranu, opr. št.
Ig 96/01507) in terjatev do Pečanin Edina,
Portorož, Lucan 18 v višini 115.948,90 SIT
s pp (izvršilna zadeva pred Okrajnim sodiščem v Piranu, opr. št. Ig 96/01510), vse
brez prevzema obveznosti.
Po pravnomočnosti tega sklepa se vpiše izbris navedene družbe iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 3. 2006
St 1/2006
Os-9184/06
To sodišče je s sklepom St 1/2006 dne
27. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Kera – Trade Trgovina in storitve, d.o.o., Zagorje ob Savi, Cesta 9.
avgusta 24, matična številka 5333091, vl.
št. 10515700, davčna št. 93751826, glav-
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na dejavnost 52.463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Suzana Gale Robežnik 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 12. 6. 2006 ob 12. uri v razpravni
dvorani št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2006
St. 32/2006
Os-9185/06
To sodišče je s sklepom St 32/2006 dne
24. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Trac inženiring, trgovina in
servis, d.o.o., Ljubljana, Pot k sejmišču
30, matična številka: 1294377, reg. vložek
13052100, davčna številka 67866808, šifra
dejavnosti 74.204.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Andrej Razdrih 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 7. 7. 2006 ob 10.15 v razpravni dvorani št. 5, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2006
St 253/2005
Os-9186/06
To sodišče je s sklepom St 253/2005
dne 22. 3. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Andrej Stele s.p., izdelovanje drobnih lesenih predmetov, Gora
pri Komendi 2, Komenda, matična številka 5680938, davčna številka 37886789, dejavnost 20.510 in zaradi neobstoja stečajne
mase stečajni postopek takoj zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
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Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2006
St 40/2004
Os-9187/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Autocomfort, Trgovina, servis, storitve, d.o.o., IX. Korpusa
96, 5250 Solkan – v stečaju, izven naroka
dne 1. 3. 2006 sklenilo:
1. Ugotovi se, da stroški postopka presegajo skupno vrednost stečajne mase,
zato se stečajni postopek v tej zadevi zaključi.
2. Sklep o zaključku stečajnega postopka se objavi v Uradnem listu RS. Zoper
sklep o zaključku stečajnega postopka se
upniki lahko pritožijo v roku 15 dni po objavi
tega sklepa.
3. Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi
pri stečajnem dolžniku v zvezi s tem stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 3. 2006
St 199/2005
Os-9188/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom VTC, vrtnarsko trgovski
center, d.o.o. Ljubljana, Vodovodna ulica 97, za dne 8. 5. 2006 ob 12. uri, v
prostorih Okrožnega sodišča v Ljubljani,
Oddelek za gospodarsko sodstvo, Miklošičeva c. 7, razpravna dvorana št. 5 v 1.
nadstropju.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo na tukajšnjem sodišču, Oddelek za gospodarsko sodstvo,
Miklošičeva c. 7, Ljubljana, v sobi 15 v 1.
nadstropju med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2006
St 22/2006
Os-9189/06
To sodišče je s sklepom St 22/2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Cargo Atrij d.o.o., proizvodnja, trgovina in
storitve, 1000 Ljubljana, Jurčkova cesta
7, matična št. 5903041, vl. št. 12708200,
šifra glavne dejavnosti G/50-102, davčna
št. 46954210.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Bojan Klenovšek 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 12. 6. 2006 ob 12.15 v razpravni
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dvorani št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2006
St 45/2005
Os-9319/06
V stečajni zadevi zoper stečajnega
dolžnika Market »Nataša« Nataša Rautar s.p., Mala Nedelja 36, davčna št.
12048640 se datum naroka za preizkus
terjatev, dne 1. 4. 2006, ki je preklican, nadomesti z dne 10. 4. 2006.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 3. 2006

Izvršbe
In 2005/00308
Os-8033/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2005/00308 z
dne 13. 12. 2005, je bil dne 15. 12. 2005
opravljen v korist upnikov 1. Komunala
Kranj, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj
in 2. Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Bleiweisova c. 6, Kranj, ki ju zastopa Domplan
d.d., Kranj in 3. Domplan, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti
dolžniku Klemenčič Davorinu, Likozarjeva
ul. 27, Kranj, zaradi izterjave 226.977,50
SIT s pp, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanja št. 2,
v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu
Likozarjeva ulica 27, Kranj, s pripadajočimi
skupnimi deli, prostori, objekti in napravami
ter funkcionalnem zemljišču, v lasti dolžnika Davorina Klemenčiča, Likozarjeva ul.
27, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 3. 2006
In 2003/00429
Os-8034/06
Na podlagi sklepov o nadaljevanju izvršbe Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št.
In 2005/00307 z dne 15. 11. 2005, opr. št.
In 2005/00313 z dne 17. 11. 2005 in sklepa
o izvršbi opr. št. In 2005/00374 z dne 4. 1.
2006, je bil dne 8. 3. 2006 opravljen v korist
upnikov 1. Javno podjetje Komunala p.o.,
Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj, 2. Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj,
ki ju zastopa Domplan, d.d. Kranj in 3.
Domplan d.d., Kranj, Bleiweisova 14, Kranj,
proti dolžnikoma Jarc Ivanki in Jarc Srečku,
oba Gogalova ulica 8, Kranj, zaradi izterjave 269.039 SIT s pp, 158.537 SIT s pp in
459.321 SIT s pp, rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanja
št. 44, v 7. nadstropju stanovanjske stavbe
na naslovu Gogalova ulica 8, Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in
napravami ter funkcionalnim zemljiščem v
lasti dolžnikov Ivanke Jarc in Srečka Jarca,
oba Gogalova ulica 8, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 3. 2006
In 2004/00158
Os-8173/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2004/00158 z

dne 22. 6. 2004, je bil dne 9. 3. 2006 opravljen v korist upnikov 1. Javno podjetje Komunala p.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj, 2.
Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova
3a, Kranj, ki ju zastopa Domplan, d.d. Kranj
in 3. Domplan d.d., Kranj, Bleiweisova 14,
Kranj, proti dolžniku Ametaju Ilijazu, Trg
Prešernove brigade 10, Kranj, zaradi izterjave 204.461 SIT s pp, rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, stanovanja
št. 5, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe
na naslovu Cesta Jaka Platiša 9, Kranj, s
pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim zemljiščem v lasti dolžnika Ametaj Ilijaza, Trg
Prešernove brigade 10, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 3. 2006
In 2004/00315
Os-6484/06
Izvršitelj Zoran Kovačič, Ul. heroja Bračiča 16, Maribor, je dne 20. 5. 2005, s pričetkom ob 11. uri, v izvršilni zadevi opr. št. In
2004/2005, Okrajnega sodišča v Mariboru,
zoper dolžnika: Prevolšek Darko, Industrijska ulica 16, Ruše, za upnika: Stanovanjski
sklad Republike Slovenije, Poljanska cesta
31, Ljubljana, na naslovu Industrijska ulica
16, Ruše, pri dolžniku, ob prisotnosti Marjete Prevolšek – žene dolžnika, opravil rubež
nepremičnine.
Zarubljena nepremičnina je trisobno
stanovanje številka 22, v četrtem nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu, Industrijska ulica 16, Ruše. Zarubljena nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo
in obsega hodnik 155 cm × 310 cm, WC
115 × 160 cm, dnevno sobo 370 × 480 cm,
kuhinjo in jedilnico 347 × 363 cm, kuhinjsko nišo 160 cm × 100 cm, otroško sobo
200 cm × 440 cm, hodnik 295 cm × 165 m,
kopalnico 160 cm × 255 cm, otroško sobo
240 cm × 390 cm, spalnico 440 cm × 280 cm,
balkon 200 cm × 280 cm, in kletni box
510 cm × 180 cm.
Zarubljena nepremičnina je v dolžnikovi
lasti do 1/2.
In 05/00311, In 03/00348
Os-7261/06
1. Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva
4, Maribor, je dne 11. 10. 2005, s pričetkom ob 9. uri, v zadevi In 05/00311 in
In 03/00348, Okrajno sodišče Maribor, zoper dolžnika Dukarič Josipa in Antonijo,
Prušnikova 30, Maribor, za upnika Staninvest d.o.o. Gregorčičeva ulica 19, Maribor,
na naslovu Prušnikova 30, Maribor, opravil
rubež nepremičnine, dvosobnega stanovanja št. 195, v izmeri 58,34 m2, v VI. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru,
Prušnikova 30, po prodajni pogodbi št. ZIM
61/93 z dne 16. 11. 1993.
In 03/00557
Os-7262/06
1. Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva
4, Maribor, je dne 9. 3. 2005, s pričetkom
ob 10.30, v zadevi In 03/00557, Okrajno
sodišče Maribor, zoper dolžnika Ogulin Albina, Goriška 9, Maribor, za upnika Javno
podjetje Toplotna oskrba d.o.o. Jadranska
28, Maribor, na naslovu Goriška 9, Maribor, ob prisotnosti Forič Kelima, opravil
rubež nepremičnine, stanovanja št. 19, v
3. etaži stanovanjske hiše Goriška 9 (brez
podatkov o parc. št., vl. št. in k.o.) v izmeri
63,39 m2, ki je last dolžnika. Št. stanovanja
je 19.
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In 50/04

Os-8031/06

Na podlagi sklepa opr. št. In 50/04 z dne
14. 4. 2004, ki ga je izdalo Okrajno sodišče
v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 7, v I.
nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Bevško 13, Trbovlje, v izmeri 65,30 m2,
ki pa ni vpisana v zemljiško knjigo, v lasti
dolžnika, zarubljeno v korist upnika Požun
Dušana, Gimnazijska 15, Trbovlje, zaradi
izterjave 1,203.130,45 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 10. 3. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 18451/2003

Os-5155/06

Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Stanislava
Umeka in Ide Umek, oba stan. Tomanova
ul. 2, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 3, na naslovu Tomanova ul. 2, Maribor, vpisanem v podvložek
št. 1168/3, k.o. Koroška vrata, dne 30. 1.
2006, pod opr. št. Dn 18451/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 18. 11. 1991, o nakupu stanovanja
št. 3, na naslovu Tomanova ul. 2, Maribor,
parc. št. 1026, sedaj vpisanega v zemljiškoknjižni podvložek št. 1168/3, v katastrski občini koroška vrata, sklenjene med
Projektivno tehnološkim birojem Maribor,
Slovenska 33, kot prodajalcem in Stanislavom ter Ido Umek, oba stan. Tomanova ul.
2, Maribor, kot kupcema in s katero je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice
za to stanovanje na ime kupcev.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 2. 2006
Dn 5338/2005

Os-5156/06

Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Danila in
Emilije Kresonja, oba stan. Antoličičeva ul.
14, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na stanovanju št. 29, na naslovu Antoličičičeva ul. 14, Maribor, vpisanem v podvložek
št. 1804/2, k.o. Spodnje Radvanje, dne 30.
1. 2006, pod opr. št. Dn 5338/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 9. 12. 1991, o prodaji stanovanja
št. 29, v pritličju stanovanjske stavbe v
Mariboru, Antoličičeva ul. 14, s pripadajočim kletnim prostorom, parc. št. 1597,
vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št.
1804/2, v katastrski občini Spodnje Radvanje, sklenjene med Gumarno p.o. Maribor,
kot prodajalcem ter Danilom in Emilijo Kresonja, oba stan. Antoličičeva ul. 14, Maribor, kot kupcema in s katero je prodajalec

Št.

dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime
kupcev za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 2. 2006
Dn 15355/2004
Os-6090/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Fredija Pahiča,
stan. Betnavska c. 79, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na stanovanju št. 9, na
naslovu Betnavska 79, Maribor, vpisanem
v podvložek št. 2011/9, k.o. Tabor, dne 9.
2. 2006, pod opr. št. Dn 15355/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 2999/93 o prodaji stanovanja št. 9, v
II. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Betnavska 79, parc. št. 2606, sedaj
vpisanega v zemljiškoknjižni podvložek št.
2011/9, v katastrski občini Tabor, sklenjene med Občino Maribor, kot prodajalko in
Tušek Ivanko, Betnavska 79, Maribor, kot
kupovalko in s katero je prodajalec dovolil
vpis lastninske pravice na ime kupovalke
za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 2. 2006
Dn 833/2005
Os-6656/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nastje Kren,
Trg revolucije 7, Maribor, ki jo zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Glavni trg 17
B, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na stanovanju št. 39, na naslovu Trg Revolucije 7, Maribor, vpisanem v podvložek št.
2280/39, k.o. Tabor, dne 30. 1. 2006, pod
opr. št. Dn 833/2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. 1421/91 z dne
23. 12. 1991, o prodaji stanovanja številka
39, v V. nadstropju stanovanjske stavbe v
Mariboru, Trg revolucije 7, parc. št. 263 in
vpisanega v zemljiškoknjižni podvložek št.
2280/39, k.o. Tabor, sklenjene med Občino
Maribor, kot prodajalcem in Pomper Vidkom, Trg revolucije 7, Maribor, kot kupcem
in s katero je prodajalec dovolil vknjižbo
lastninske pravice na ime kupca za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 2. 2006
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Dn 3297/2005
Os-6657/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Anke Lep in
Antona Škorjanca, Klinetova ul. 6, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 29, na naslovu Klinetova 6, Maribor,
vpisanem v podvložek št. 1766/29, k.o.
Spodnje Radvanje, dne 27. 1. 2006, pod
opr. št. Dn 3297/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. 110/83 z dne
8. 7. 1983, o prodaji stanovanja številka 29,
v pritličju stanovanjske stavbe v Mariboru,
Klinetova 6, parc. št. 1011, sedaj vpisanem
v zemljiškoknjižni podvložek št. 1766/29,
k.o. Sp. Radvanje, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor,
ki jo zastopa Staninvest Maribor, Grajska
ul. 7, kot prodajalcem in Marijo Kniplič, Ul.
Nade Kovačič 7, Miklavž, kot kupovalko
in s katero je prodajalec dovolil vknjižbo
lastninske pravice na ime kupovalke za to
stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 2. 2006
Dn 713/2002
Os-4528/06
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
16. 1. 2006, začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 191/93, sklenjene med prodajalko Finančno organizacijo ZPS, n.sub.o., Ljubljana in kupovalko
Stibilj Alojzijo, Trg revolucije 13, Trbovlje,
s katero je kupovalka pridobila stanovanje
v stanovanjski hiši Trg revolucije 13, Trbovlje, št. 3, v I. nadstropju v izmeri 67,90
m2. Original pogodbe se je po izjavi predlagateljice Alojzije Stibilj, izgubil. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba
lastninske pravice v korist Stibilj Alojzije,
Trg revolucije 13, Trbovlje. S tem oklicem
se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s
četrtim odstavkom 137. člena Zakona o
zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 14. 2. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 149/2005
Os-7737/06
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici - svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Slobodana Drakuliča, Perudina 1, Vinica (tudi Šmihel 23,
Novo mesto), ki ga zastopa pooblaščenec
Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki neznani dediči neznanega bivališča po pokojnem Vrlinič Radetu, Bojanci
19, Vinica, zaradi priznanja lastninske pra-
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vice in izstavitve z.k. listine, pcto 200.000
SIT, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 17. 1. 2006 postavlja
začasnega zastopnika neznanim dedičem
neznanega bivališča po pokojnem Vrlinič
Radetu, Bojanci 19, Vinica.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
- odvetnik Dušan Bricelj iz Črnomlja, Kolodvorska cesta 26.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane in neznanokje
živeče dediče po neznano kdaj in kje umrlem Urh Petru, Griblje 51, Gradec, vse do
takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadedve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 17. 1. 2006
I 2000/08054
Os-5755/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Elizabeti Žgajnar, v izvršilni zadevi
upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134
b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper dolžnico Štrbec Jovanko, Roška cesta 11, Ljubljana (Nanoška
13, Ljubljana), zaradi izterjave 150.498 SIT
s pp, dne 19. 12. 2005 sklenilo:
dolžnici Jovanki Štrbec se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska
55 c, iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
I 2000/05955
Os-6554/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Elizabeti Žgajnar, v izvršilni zadevi
upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134
b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko
Lipovec iz Kranja, zoper dolžnika Kavčič
Antona, Cesta v Mestni log 40, Ljubljana,
zaradi izterjave 720.857,50 SIT s pp, dne
19. 12. 2005 sklenilo:
dolžniku Kavčič Antonu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska
55 c, iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2005
I 2000/12597
Os-6555/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Elizabeti Žgajnar, v izvršilni zadevi
upnika Si.mobil d.d., Šmartinska 134 b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec
iz Kranja, zoper dolžnico Trček Natalijo,
Jamova cesta 60, Ljubljana, zaradi izterjave 92.772 SIT s pp, dne 19. 12. 2005
sklenilo:
dolžnici Trček Nataliji se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico.
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Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anako Kenda Oražem, Slovenska
55 c, iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2005
I 2003/12146

Os-6556/06

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Elizabeti Žgajnar, v izvršilni zadevi
upnika Si.mobil d.d., Šmartinska 134 b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec
iz Kranja, zoper dolžnika Matulić Franja,
Zaloška cesta 232, Ljubljana, zaradi izterjave 98.264 SIT s pp, dne 19. 12. 2005
sklenilo:
dolžniku Matulić Franju se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anako Kenda Oražem, Slovenska
55 c, iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2005
I 2001/07051

Os-6557/06

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Elizabeti Žgajnar, v izvršilni zadevi
upnika Si.mobil d.d., Šmartinska 134 b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec
iz Kranja, zoper dolžnico Stanič Ajdinovič
Nino, Lunačkova ulica 7, Ljubljana in Ulica
Rose Luxemburg 19, Maribor, zaradi izterjave 94.809 SIT s pp, dne 19. 12. 2005
sklenilo:
dolžnici Nini Stanič Ajdinovič se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anako Kenda Oražem, Slovenska
55 c, iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2005
V P 3533/2005

Os-7024/06

Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Daši Sikošek, v pravdni
zadevi tožeče stranke Adriatic Slovenica
zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta
3a, Koper (spor se nanaša na PE Ljubljana, Dunajska cesta 63, Ljubljana), ki jo
zastopa pooblaščenka Helena Gabrijelčič,
zoper toženi stranki 1. Srdjana Živkoviča,
neznanega naslova (v tožbi Rusjanov trg
4, Ljubljana), in 2. Ireno Fister, Rusjanov
trg 4, Ljubljana, zaradi plačila 106.239 SIT
s pp, dne 28. 2. 2006 sklenilo:
prvotoženi stranki Srdjanu Živkoviču se
postavi začasna zastopnica, odvetnica Tatjana Markelj, Ljubljanska 106, Domžale.

Začasna zastopnica bo zastopala prvotoženo stranko od dneva postavitve dalje,
dokler prvotožena stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2006
III P 3213/2005

Os-7201/06

Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Daši Sikošek, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zlot d.o.o., Dunajska 109, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
Drago Čučnik iz Ljubljane, zoper tožene
stranke 1. IBN-JT d.d., - v stečaju, Slovenska cesta 27-29, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetnica Marta Kalpič Zalar iz Ljubljane,
2. Agrokomerc d.d., Pržionica Velika Kladuša, Trg Ahmeda Mržiljaka br. 1, BiH, in 3.
Seido Veladžič, neznanega naslova, zaradi
vpisa lastninske pravice (vsp. 1,100.000
SIT), dne 28. 2. 2006 sklenilo:
tretjetoženi stranki Seidi Veladžič se postavi začasna zastopnica, odvetnica Jana
Mazi, Dalmatinova 9, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala tretjetoženo stranko od dneva postavitve dalje,
dokler tretjetožena stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2006
N 5/2005

Os-4688/06

Okrožno sodišče v Novi Gorici je po
okrožni sodnici Suzani Kontestabile, v nepravdni zadevi predlagateljice Vesne Komel Loverčič, Vojkova 107, Nova Gorica, ki
jo zastopa odv. Branka Mevlja Turk iz Nove
Gorce, zoper nasprotnega udeleženca Ervina Komela, Vojkova 107, Nova Gorica,
ki ga zastopa skrbnik za posebne primere,
Zdravko Kome iz Mirna, zaradi podaljšanja
roditeljske pravice sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
očetu nasprotnega udeleženca Ervina Komela in udeležencu v tem postopku, Arminu Deniću, Lokvica 5, Miren, začasno Suhi
Brod 33, Kozarec; BiH, sedaj neznanega
bivališča, postavi začasni zastopnik, odvetnik Simon Čehovin iz Nove Gorice, Tolminskih puntarjev 4, ki bo zastopal udeleženca
v nepravdni zadevi opr. št. N 5/2005, vse
dokler udeleženec ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 1. 2006
In 99/05

Os-7648/06

Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper dolžnika Edija
Caharijo, sedaj neznanega bivališča (prej
Ul. XXX. divizije 17, Nova Gorica), zaradi
izterjave denarne terjatve, dne 13. 2. 2006
sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
dolžniku Ediju Cahariji, neznanega bivali-
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šča, postavi začasno zastopnico, odvetnico
Majo Krašovec Orel iz Nove Gorice, Bevkov trg 6, ki bo dolžnika zastopala v izvršilni
zadevi z opr. št. In 99/05, vse dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 2. 2006

Oklici dedičem
D 142/2005

Os-7407/06

Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po Rustja Jožefi, od Mateja, roj. 25. 8. 1890, iz Skrilj 32, Dobravlje,
ki je bila razglašena za mrtvo z dnem 26. 8.
1960, po sklepu Okrajnega sodišča v Ajdovščini, opr. št. N 20/2002.
Ker se ne ve, ali je kaj dedičev, sodišče
poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v
enem letu od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tega sodišča. Po poteku
navedenega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 24. 2. 2006
D 184/2000, D 183/2000,
D 185/2000

Os-2847/05

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek pod opr. št. D 184/2000,
D 183/2000 in D 185/2000, po pok. Burger
Amaliji, umrli 16. 6. 1921, nazadnje stanujoči Schloss Poganik 35, Šmartno pri Litiji,
Burger Ferdinandu, umrlem 25. 7. 1919,
nazadnje stanujočem Koseze, Moravče in
Burger Josefu, umlem 3. 8. 1873, nazadnje
stanujočem Koseze, Moravče.
Zapustniki oporoke niso zapustili, zato
sodišče poziva tiste dediče, ki mislijo, da
imajo pravico do dedovanja na podlagi zakona, naj se v roku enega leta od objave
tega oklica priglasijo sodišču. Po poteku
oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek in zadevo zaključilo v
skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 1. 2005
D 218/2005

Os-4690/06

Na Okrajnem sodišču v Lenartu je v
teku zapuščinski postopek po pokojni Košnik Mariji, roj. Dvoršak, nazadnje stanujoči
Osek 51, Sv. Trojica v Slovenskih Goricah,
ki je umrla 12. 10. 1978.
Ker sodišču ni znano, ali je kaj dedičev,
s tem oklicem pozivamo vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine po pokojni
Košnik Mariji, da se priglasijo Okrajnemu
sodišču v Lenartu, v enem letu od objave
tega oklica.
Za začasnega skrbnika zapuščine je
sodišče določilo Majo Gajzer, Štajngrova 55, Benedikt, strokovno sodelavko pri
Okrajnem sodišču v Lenartu, ki bo zastopala neznane dediče v zapuščinskem
postopku.

Št.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 31. 1. 2006
D 433/03

Os-7733/06

Petelin Jožef, pok. Franca, ob smrti star
73 let, ki je umrl 29. 6. 1925, v Gorjanskem, iz Gorjanskega št. 6 in ni napravil
oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Eno leto po objavi oklica bo sodišče
odločilo na podlagi podatkov, s katerim bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 13. 3. 2006

Oklici pogrešanih
N 21/2005

Os-6550/06

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na
predlog Franka Colemana, 864 Eads Court, Newport News, VA 23608-3504, ZDA,
ki ga zastopa pooblaščenka Fani Kumar iz
Vrtovina 49, Črniče, postopek za razglasitev pogrešane Marije Podgornik od Štefana, ki jo zastopa skrbnik za poseben primer
Stanislav Pirjevec iz Vrtovina 27, Črniče,
za mrtvo.
O pogrešanki je znano le to, da je bila
rojena dne 27. 6. 1858 v Vrtovinu št. 73,
očetu Štefanu Podgorniku in mami Ani, rojeni Birsa, ter da je pogrešanka še vedno
vknjižena kot solastnica nepremičnin v vl.
št. 68, 505, 506 in 507, k.o. Vrtovin, katere
je pridobila v letu 1885, sicer pa o pogrešani ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešane Marije Podgornik, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v
roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo sodišče po poteku tega roka pogrešanko razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 1. 3. 2006
N 79/2005

Os-8172/06

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka Jožefa
– Branka Babiča, Marezige 23B, Marezige,
ki ga zastopa odv. Igor Kocjančič iz Kopra,
zoper nasprotnega udeleženca Alojza Bordona, pok. Antona, neznanega naslova v
Argentini, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Marija Šonc, zaradi razglasitve
pogrešanca Alojza Bordona za mrtvega,
sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za
mrtvega pogrešanega Alojza Bordona, pok.
Antona, roj. 25. 2. 1909, v Marezigah, neznanega naslova v Argentini.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to sporočijo sodišču v
treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo
sodišče po poteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 3. 2006
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Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Rg-6704/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe Defend-Lock varnostni sistemi, zastopanje in
trgovina, d.o.o., Bernikova ulica 6, Ljubljana-Šentvid, objavlja sklep:
družba Defend-Lock varnostni sistemi, zastopanje in trgovina, d.o.o., Bernikova ulica 6, Ljubljana-Šentvid, reg.
št. vl. 1/38309/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družabnika z dne 1. 2.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Zujić Hrvoje, Sarvaška 10,
Osijek, Hrvaška, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2006
Srg 574/2006
Rg-7227/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagateljev
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Kepic,
storitveno podjetje d.o.o., Prištinska ulica
12, Ljubljana, objavlja sklep:
Kepic, storitveno podjetje d.o.o., Prištinska ulica 12, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 12. 1. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Kepic Aleš, Prištinska ulica 12, 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 996/2005
Rg-29941/05
Družba Avtoelektronika Podgornik &
Co. d.n.o., s sedežem Bazoviška ulica
16, Tolmin, vpisana pri Okrožnem sodi-
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šču v Novi Gorici, v registru s št. vložka
1‑2124‑00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
11. 10. 2005.
Ustanovitelja družbe sta Florijana Podgornik in Boštjan Podgornik, oba Bazoviška
ulica 16, Tolmin, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev, v enem letu po objavi izbrisa iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra. O ugovoru odloča sodišče,
ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 10. 2005

Preklici
Priglasitvene liste preklicujejo
Medžitoski in družbenik gradbeno
podjetje d.n.o., Dunajska cesta 21,
Ljubljana,
obrtno
dovoljenje,
št.
084336/3961/01-34/2003, izdano dne
06.8.2003. gnn‑218758

Potne listine preklicujejo
Ahačič Jure, Ulica heroja Verdnika
6, Jesenice, potni list, št. P00313538.
gnn‑218358
Anželj Jani, Ulica padlih borcev
33, Šempeter pri Gorici, potni list, št.
P00577830. gnv‑218375
Brezovar Gabrijel, Rove 4/b, Zagorje
ob Savi, potni list, št. P00007760.
gnw‑218574
Fartelj Bojan, Novo Polje, cesta XXIII/3B,
Ljubljana-Polje, potni list, št. P00963252.
gnq‑218855
Hercog Renata, Šikole 40, Maribor,
potni list, št. P00854530, izdala UE Ptuj.
m‑345
Horvat Slavko, Lešnjake 2, Cerknica,
potni list, št. P00960070. gng‑218515
Jamšek Klavdija, Cesta 25. junija 2c,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 000159000. gnz‑218746
Jazbec Ajda, Ulica Antona Skoka
5, Domžale, potni list, št. P00027282.
gnj‑218712
Kapun Danijel, Pesnica 7, Pesnica
pri Mariboru, potni list, št. P00622547.
gnr‑218729
Krulec Aleš, Nušičeva ulica 12, Celje,
potni list, št. P00991385. gny‑218547
Lajtman Zoran, Tomšičeva ulica 51,
Slovenj Gradec, potni list, št. P00974982.
gnz‑218346
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Letica Anto, Kuzmičeva ulica 14,
Maribor, potni list, št. P00585888.
gns‑218578
Macarol Karmen, Križ 165, Sežana,
potni list, št. P00897011. gnt‑218352
Macarol Karmen, Križ 165, Sežana,
maloobmejno
prepustnico,
št.
AI
000173330. gns‑218353
Mehić Mehmedalija, Trnovski pristan
6/a, Ljubljana, potni list, št. P01109081.
gnd‑218318
Nakrep Nejc, Prešernova cesta 45,
Domžale, potni list, št. P00195446.
gnx‑218448
Pantelić Goran, Ljubljanska cesta
87, Domžale, potni list, št. P00853589.
gni‑218713
Per Jože, Šmarješke Toplice 79,
Šmarješke Toplice, potni list, št.
P00884842. gnl‑218735
Radelj Jure, Cesta Andreja Bitenca
116/a, Ljubljana, potni list, št. P00373510.
gnm‑218609
Rančigaj Vladimir, Kunaverjeva 4,
Ljubljana, potni list, št. P00323585.
gnm‑218534
Rihtar Aleksander, Kogojeva ulica
14, Ljubljana, potni list, št. P00946730.
gny‑218572
Rihtar Mojca, Kogojeva ulica 14,
Ljubljana, potni list, št. P00611475.
gnb‑218570
Saksida Matej, Zalošče 30M, Dornberk,
potni list, št. P000571439. gnx‑218748
Saksida
Matej,
Zalošče
30M,
Dornberk, maloobmejno prepustnico, št.
AI 000158654. gny‑218747
Sedmak
Nataša,
Dutovlje
60a,
Dutovlje, maloobmejno prepustnico, št. AI
000153718. gnh‑218739
Škodlar Stanislav, Rašiška ulica 3,
Ljubljana, potni list, št. P00000815.
gns‑218603
Školaris Brane, Ulica na Lokvi
24, Šempeter pri Gorici, potni list, št.
P00838059. gnv‑218750
Todorović Ilić Tina, Levstikova ulica 1,
Piran - Pirano, potni list, št. P00302283.
gnl‑218560
Tomić Teja, Horjulska cesta 137,
Dobrova, potni list, št. P01092728.
gnh‑218564
Trol Bogomir, Spodnja Ščavnica 67,
Gornja Radgona, potni list, št. P00133049.
gnv‑218725
Urankar Simona, Finžagrejva ulica
4, Mengeš, potni list, št. P00999638.
gny‑218447
Vidmar Marija, Gračič 2/a, Slovenske
Konjice, potni list, št. P00565338.
gnl‑218335
Vukovič Karl, Trg revolucije 16, Trbovlje,
potni list, št. P00207227. gni‑218763
Vulikić Žan, Šentvid pri Stični 59B,
Šentvid pri Stični, potni list, št. P00718108.
gnz‑218771
Zelić Željko, Hum 18, Kojsko,
maloobmejno
prepustnico,
št.
AI
000165341. gnw‑218749
Zimšek Darko, Šmarska cesta 7,
Velenje, potni list, št. P00622714.
gnz‑218371

Osebne izkaznice preklicujejo
Adamović Vukašin, Podvozna pot 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000429435.
gnd‑218593

Ali Karmela, Dragarjeva ulica 5,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001400267.
gnf‑218441
Ambrož Robert, Parmska cesta 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000320738.
gnj‑218612
Anžlin Primož, Prešernova ulica 17/a,
Dob, osebno izkaznico, št. 000372402.
gnw‑218324
Arnuš Denis, Zgornje Škofije 68,
Škofije, osebno izkaznico, št. 000166959.
gnd‑218568
Banovec Janez, Železničarska cesta 20,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 000781498.
gnf‑218341
Batinič Bojan, Ziherlova ulica 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001599010.
gnj‑218562
Bergant Tina, Kamniška cesta 47,
Vodice, osebno izkaznico, št. 001211819.
gnz‑218721
Bizjak Stanislav, Vodnikova cesta 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001860898.
gnc‑218569
Bohte Boštjan, Liboje 90/e, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
000564195.
gnj‑218537
Bonča Jure, Trata 42, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 001172934.
gnw‑218724
Brezigar Stanič Ivanka, Polanškova
ulica 40, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000719320. gnq‑218605
Brkić Joso, Veliko Mlačevo 49,
Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000295367. gns‑218553
Brumec Marko, Ulica 28. maja 41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001329358.
gnb‑218720
Bučar Maja, Opekarska cesta 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000272342.
gno‑218607
Bukovnik Damjan, Industrijska ulica 6,
Ruše, osebno izkaznico, št. 000670112.
gnv‑218575
Burger Ivana, Merčnikova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000488358.
gnh‑218614
Cimerman Robert, Kogojeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001426533.
gno‑218482
Češnovar Maruša, Cesta talcev 18,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001287863.
gne‑218442
Črepinko Gruban Ines, Brodarska ulica
8, Litija, osebno izkaznico, št. 001121222.
gnv‑218525
De Corti Marjan, Krakovska cesta 10a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000095704.
gnp‑218431
Dornik Boštjan, Krčevina pri Vurbergu
48, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000794250.
gnp‑218506
Drole Aleksandra, Doblar 6, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000382638.
gnn‑218533
Drole Dimitrij, Doblar 6, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
000382633.
gno‑218532
Droždjan Franc, Ulica bratov Greifov 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001914217.
gnr‑218579
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Dujić Darko, Kidričeva ulica 4, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
001951228.
gnk‑218536
Erjavec Matjaž, Prešernova ulica 12,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 000951927.
gno‑218407
Fajić Leopoldina, Ložnica pri Žalcu 32/
a, Žalec, osebno izkaznico, št. 000698785.
gni‑218538
Ficko Aleksandra, Gubčeva ulica 14,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001817510.
gnn‑218433
Filipović Daniel, Koželjeva ulica 8/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000068203.
gnd‑218618
Gajšek Petra, Ulica Franca Skaze 27,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
000979281. gnm‑218509
Gal Laszlo, Žitkovci 64, Dobrovnik
- Dobronak, osebno izkaznico, št.
001659815. gnq‑218430
Gazi Ivo, Spodnja Slivnica 101,
Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000414338. gnt‑218552
Germ Alojzij, Center 147, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
000128670. gng‑218540
Golob Sebastijan, Vrunčeva ulica 9,
Celje, osebno izkaznico, št. 000801594.
gnw‑218549
Gorišek Ivo, Račica 22, Sevnica, osebno
izkaznico, št. 000473785. gnt‑218427
Gornik Sarah, Plečnikova ulica 21,
Celje, osebno izkaznico, št. 001830952.
gnf‑218541
Gostečnik Alja, Partizanska pot 15,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 001343400.
gny‑218397
Gostič Franc, Apihova ulica 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000382946.
gnn‑218608
Grabar Drago, Hodoš 70, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001816579.
gnw‑218524
Gumzar Dušan, Vukovski Dol 49,
Jarenina, osebno izkaznico, št. 000887808.
gnx‑218423
Hiršelj Armin, Na jami 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001757081.
gnx‑218598
Horvat Slavko, Lešnjake 2, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
001577039.
gnh‑218514
Hribernik Feliks, Depala vas 42,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001096329.
gnh‑218714
Huč Marjan, Tbilisijska ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000711172.
gnz‑218596
Huremović Delija, Famlje 3, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
000960564.
gnq‑218355
Ivezić Jugoslav, Kolodvorska cesta 21,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000798314.
gnc‑218519
Jager Matija, Cesta na Brdo 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000251985.
gnk‑218561
Jakše Zdenka, Seidlova cesta 64, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001277875.
gnp‑218531
Jakulin Emil, Markovščina 18/a,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000700571.
gnv‑218350
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Jambrek Barica, Delakova ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000698037.
gng‑218565
Janc Slavica, Fulneška ulica 3,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 000800677.
gnv‑218450
Januš Mario, Strossmayerjeva ulica 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000327617.
gno‑218582
Jeran Neža, Šamrca, Kamniška
cesta 47, Kamnik, osebno izkaznico, št.
000628380. gnv‑218425
Jereb Ana, Verdnikova ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000118422.
gni‑218588
Jozelj Andrej, Brestova ulica 29,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001625458.
gnu‑218426
Jurčan Darja, Ferkova ulica 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001385105.
gnm‑218584
Kastelic Janez, Prešernova cesta 25,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001432501.
gnh‑218439
Kirbiš Konrad, Prepolje 75, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001044037.
gnk‑218586
Kocjančič Robert, Rocenska ulica 27e,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001383560.
gno‑218657
Kocman Ivana Anica, Zofke Kvedrove
ulica 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000084431. gnm‑218559
Kolarič Jožef, Dogoše, Ptujska cesta
327/a, Maribor, osebno izkaznico, št.
000497035. gnq‑218580
Kopušar Magdalena, Stegenškova ulica
14, Celje, osebno izkaznico, št. 000566287.
gnz‑218546
Koren Nino Moreno, Koroška cesta 38a,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001837888.
gnp‑218731
Kosi Aleš, Ulica Iga Grudna 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001897345.
gnv‑218700
Kotorri Abedin, Bršljin 6, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
001917456.
gnk‑218386
Kovač Majda, Kamnica, Cesta v
Rošpoh 41, Maribor, osebno izkaznico, št.
001424118. gnt‑218577
Kranjc Petra, Mali Kamen 42, Krško,
osebno
izkaznico,
št.
000857057.
gns‑218528
Kregar Velikonja Nevenka, Pod
Srobotnikom 55, Straža, osebno izkaznico,
št. 001847532. gnk‑218736
Krempuš Jernej, Miklošičeva ulica 1,
Celje, osebno izkaznico, št. 001578060.
gnx‑218548
Kulauzović Ismail, Stantetova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001939104.
gnn‑218558
Kušar Ksenija, Cesta komandanta
Staneta 12, Litija, osebno izkaznico, št.
001575927. gnu‑218526
Lapajne Darinka, Ulica Istrskega odreda
36, Portorož - Portorose, osebno izkaznico,
št. 001421711. gno‑218557
Lenart Ida, Podvinci 126C, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001554820. gnw‑218399
Lepšina Marija, Višnarjeva ulica 5,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000409095.
gnu‑218576
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Leskovšek Boris, Imeno 78, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001017322.
gnn‑218508
Levašič Branko, Brodska cesta 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000320742.
gne‑218592
Loboda Špela, Šmarca, Orehova ulica 1,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001667070.
gnd‑218343
Lumbar Andrej, Tacenska cesta 137,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001878733.
gnk‑218611
Magdič Štefan, Renkovci 153, Lendava
- Lendva, osebno izkaznico, št. 000213270.
gny‑218372
Marinič Vera, Cven 84a, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
000777385.
gny‑218722
Medved Mojca, Izolska vrata 5, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
001830214. gnf‑218566
Medvešček Marko, Petričeva ulica 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001090405.
gnj‑218587
Mekinda Antonija, Dvorakova ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000419982.
gnb‑218595
Milutin Miroslav, Polje, Cesta XII/6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000238428.
gnf‑218616
Milutin Vesna, Polje, Cesta XII/6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000230846.
gnh‑218589
Mladenović Marinka, Jakopičeva 22,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000261325.
gnb‑218620
Muhič Slavko, Ulica heroja Zidanška 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001541769.
gnl‑218585
Muratović Esed, Kosovelova ulica 4,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000827587.
gnw‑218349
Niessner Smiljenka, Černelčeva cesta 4,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000327906.
gnb‑218345
Novak Minea, Pod kostanji 6, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001533310.
gne‑218542
Omerzel Aleš, Selo pri Žirovnici 8/b,
Žirovnica, osebno izkaznico, št. 001644782.
gne‑218517
Ovčak Irena, Ostenk 12/a, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001660503.
gnp‑218356
Pangos
Darija,
Pliskovica
28/e,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001349892.
gnu‑218351
Pavlin Emilija, Zadraga 2, Duplje, osebno
izkaznico, št. 000137225. gnu‑218701
Pešić Davor, Kočevarjeva ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000539877.
gnp‑218581
Peterlin Alenka, Soteška pot 58,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000108541.
gng‑218615
Petković Slavojka, Nusdrferjeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000951147.
gnv‑218600
Pirnat Stanislav, Polom 5, Stara
Cerkev, osebno izkaznico, št. 000911318.
gnd‑218518
Plešec Jaka, Sojerjeva 55, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001323554.
gnm‑218359
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Podmiljšak Vojko, Straža pri Moravčah
11, Moravče, osebno izkaznico, št.
001959310. gni‑218438
Praznik Antonija, Drenikova ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000854697.
gnr‑218604
Premrl Simona, Sežanska ulica 16,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001809690.
gnr‑218354
Pristov Nina, Ilirska 34, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001152720. gnr‑218529
Pšeničnik Marko, Ljubljanska cesta 103,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001531428.
gnk‑218436
Pusovnik Vlado, Valentiničeva cesta 6,
Laško, osebno izkaznico, št. 001934099.
gnc‑218344
Radič Franc, Žigrski Vrh 20, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
001338257.
gnk‑218361
Ribič Marija, Gorenji Podboršt pri V. Loki
3, Trebnje, osebno izkaznico, št. 000057618.
gny‑218522
Robnik Tomaž, Krnica 34, Mozirje, osebno
izkaznico, št. 000330504. gno‑218507
Rogan Franc, Šalek 8, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000315001. gnt‑218502
Rozman Doroteja, Jamova cesta 68,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000055920.
gni‑218613
Rudolf Vida, Spodnji trg 24, Vuzenica,
osebno
izkaznico,
št.
000619970.
gnk‑218336
Serafimov Goran, Kovorska cesta 45,
Tržič, osebno izkaznico, št. 000524465.
gno‑218357
Sila Marjan, Povir 20H, Sežana, osebno
izkaznico, št. 000734050. gni‑218738
Simetinger Eva, Rudarjevo 14, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001494903.
gnh‑218539
Spasojević Anđelko, Cesta v Gorice 137,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000135943.
gny‑218597
Strnad Janez, Šentvid pri Stični 60,
Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št.
001656760. gnu‑218551
Subotič Tomaž, Valvasorjeva ulica 14,
Celje, osebno izkaznico, št. 000323309.
gnd‑218543
Šabić Petra, Celovška cesta 195,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000944845.
gnu‑218601
Šantak Maja, Goriška cesta 38,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000549843.
gns‑218503
Širaiy Boris, Vodovodna pot 41,
Rakek, osebno izkaznico, št. 001830043.
gns‑218428
Šišić Ane, Sovretova ulica 28, Krško,
osebno
izkaznico,
št.
001172592.
gnt‑218527
Škedelj Nejc, Hrušica 39/a, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001704300.
gnq‑218530
Šmarčan Anton, Brezova 18, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000222157.
gnc‑218544
Štigl Ljudmila, Celovška cesta 145/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001421353.
gnt‑218602
Šturm Borut, Tržaška cesta 396,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 000246019. gnh‑218339
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Talić Ferid, Balinarska pot 14, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001518890.
gne‑218567
Tivadar Dejan, Gančani 139/a, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001365055.
gnx‑218523
Tkalčič Patrik, Dogoše, Dupleška
cesta 262, Maribor, osebno izkaznico, št.
001215943. gnn‑218583
Toplak Rozalija, Hubodova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000493244.
gnx‑218573
Tosetto Oskar, Cesta na Brdo 156,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001194534.
gnf‑218591
Trbanc Maja, Dolnja Stara vas 14,
Škocjan, osebno izkaznico, št. 001352325.
gnj‑218387
Turk Tatjana, Zabretova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001103778.
gnl‑218610
Vasiljevič Tomo, Flisova ulica 30,
Muta, osebno izkaznico, št. 000834928.
gnz‑218446
Vekar Mateja, Koče 57/a, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000162284.
gnv‑218550
Vidmar Milica, Lipovšica 16, Sodražica,
osebno
izkaznico,
št.
001630325.
gnz‑218521
Vidmar Robert, Pobrežje 23/a, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
001432134.
gnq‑218505
Vižintin Žiga, Ulica Ernesta Kramerja 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001322468.
gnw‑218599
Volf Metod, Kolodvorska ulica 39,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
001115207. gnj‑218512
Zeme Marija, Krivec 94, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000405749.
gnp‑218606
Zorko Albin, Ob Dravi 2, Ruše, osebno
izkaznico, št. 000993701. gnc‑218419
Zvonc Maks, Cesta borcev 6, Radomlje,
osebno
izkaznico,
št.
001769011.
gnl‑218435
Železnikar Ivan Dušan, Dolenjska
cesta 58, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000972424. gne‑218617
Ževart Viktor, Plešivec 25, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001548249.
gnr‑218504
Žiberna Iztok, Štorje 54/a, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001363617.
gnx‑218348
Žibert Mirjana, Lukovec 34, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
001434985.
gnl‑218360
Žic Davor, Gradiška 263, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001398866.
gnq‑218730
Žvan Jure, Srednja vas v Bohinju 5,
Srednja vas v Bohinju, osebno izkaznico,
št. 001613716. gnm‑218409

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Amrož Robert, Parmska cesta 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2094130, reg. št. 199972, izdala UE
Ljubljana. gnn‑218408

Anžlin Primož, Prešernova ulica 17/
a, Dob, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1347933, reg. št. 34595, izdala UE
Domžale. gnx‑218323
Armič Tina, Pavšičeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2138184, reg. št. 274460, izdala UE
Ljubljana. gnj‑218412
Bartolo Maja, Hotemež 11, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002132168, reg. št. 9503, izdala UE
Laško. gns‑218453
Batinič Bojan, Ziherlova ulica 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000413095, reg. št. 167107, izdala UE
Ljubljana. gnx‑218698
Bauman Gvido, Krekova ulica 20,
Maribor,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BCEDFGH, št. S000575017, reg. št. 61897,
izdala UE Maribor. gno‑218707
Bauman Ivan, Lancova vas 82, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
333663, izdala UE Ptuj. gno‑218457
Bauman Slava, Lancova vas 82, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
222781, izdala UE Ptuj. gnn‑218458
Bernot Matej, Miklošičeva ulica 13,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001004677, reg. št. 27516, izdala UE
Domžale. gnf‑218716
Bičič Ale, Ulica Ivana Suliča 12a,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S001834537, izdala UE
Nova Gorica. gnz‑218421
Bolarić Marijan, Celovška cesta 269,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B BE
C CE D1 D G H, št. S001594896, reg. št.
12685, izdala UE Ljubljana. gne‑218692
Bonač Damjan, Kantetova ulica 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S001524568, reg. št. 246492, izdala UE
Ljubljana. gnv‑218775
Bricelj Marija, Jakčeva ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1550124, reg. št. 248470, izdala UE
Ljubljana. gnk‑218411
Brumec Marko, Ulica 28. maja 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001587613, reg. št. 252554, izdala UE
Ljubljana. gnc‑218719
Bučar Maja, Opekarska cesta 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002086076, reg. št. 98445, izdala UE
Ljubljana. gnd‑218693
Bukovski Marija, Pucova ulica 1, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1363091, reg. št. 43969, izdala UE Celje.
gnj‑218366
Debelak Mateja, Tržaška cesta 211,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2065875, reg. št. 8177, izdala UE
Šentjur pri Celju. gnl‑218385
Debeuc Lucija, Slovenska vas 62,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1357779, izdala UE Kočevje.
gnb‑218520
Delić Elkaz, Tekavčeva cesta 14,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2073461, izdala UE Velenje. gnj‑218362
Dervarič Metka, Plitvički vrh 41, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1949271, reg. št. 13046, izdala UE
Gornja Radgona. gnf‑218416
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Deželak Barbara, Obrtniška cesta
11, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1935661, izdala UE Trbovlje.
gnk‑218740
Dizdarević Emir, Cesta maršala Tita 79,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000281152, izdala UE Jesenice.
gnf‑218741
Dulmin Aleš, Šišenska cesta 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 2113628, reg. št. 226599, izdala UE
Ljubljana. gns‑218403
Fink Jaka, Velika Račna 40, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE,C,CE,G,H,
št. S 2152643, izdala UE Grosuplje.
gnr‑218554
Frangež Štrukelj Alenka, Stari trg 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001715485, reg. št. 183081, izdala UE
Ljubljana. gnd‑218768
Gorjanc Ajda, Aljaževa ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2114625, reg. št. 269789, izdala UE
Ljubljana. gnt‑218377
Gregorinčič Maja, Spodnji Boč 17,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
369061, reg. št. 98679, izdala UE Maribor.
gnd‑218418
Hiršelj Armin, Na Jami 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001961553, reg. št. 16914, izdala UE
Velenje. gny‑218697
Hladky Jaroslav, Selanov trg 6,
Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2098363, reg. št. 78487, izdala UE
Ljubljana. gns‑218378
Hribernik Feliks, Depala vas 42,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S000209517, reg. št. 272, izdala UE
Domžale. gng‑218715
Hrnjak Mateja, Smrečnikova ulica 30,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S000824819, izdala UE Novo
mesto. gnn‑218733
Humar Ivana, Strunjan 103/b, Strunjan
- Strugnano (sezonska p.), vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S I7068, reg. št.
15185, izdala UE Piran. gni‑218563
Jankovič Alojz, Bedenj 2, Adlešiči,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št.
2672, izdala UE Črnomelj. gnl‑218460
Jankovič Edita, Kamen 20, Koprivnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13689, izdala UE Krško. gnm‑218434
Jereb Ana, Verdnikova ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000245828, reg. št. 61611, izdala UE
Ljubljana. gng‑218690
Jerebic Tanja, Kidričeva ulica 16/b, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1029676, reg. št. 39958, izdala UE Nova
Gorica. gnl‑218410
Jurečko Jožef, Ptujska cesta 89,
Rače, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001290708, reg. št. 107356, izdala UE
Maribor. gnp‑218706
Kac Severin, Šentjanž pri Dravogradu
30, Šentjanž pri Dravogradu, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. S 003006857, izdala
UE Dravograd. gnx‑218373
Kastelic Janez, Prešernova cesta 25,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S228102, reg. št. 29769, izdala UE
Domžale. gnd‑218443

Št.

Kastelic Jože, Tržaška cesta 211,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 1609131, reg. št.
135204, izdala UE Ljubljana. gnn‑218383
Kelšek Tomaž, Cesta na Gaberno 4,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000207841, reg. št. 7189, izdala UE
Laško. gnt‑218452
Kesič Ester Hadesa, Limbuška graba
20, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S002047521, izdala UE Maribor.
gns‑218703
Kirbiš Konrad, Prepolje 75, Marjeta na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. S003005130, reg. št. 2789,
izdala UE Maribor. gnq‑218705
Klement Franc, Suhi vrh 13, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. A,B,
BE;C,CE,D1,D,F,G,H, št. S 001403243,
izdala UE Murska Sobota. gnw‑218449
Klezin Bogo, Trojno 3, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S002107431, reg. št. 13910, izdala UE
Laško. gnu‑218451
Klinc Edvard, Breg pri Konjicah 10,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. FGH, št. S 2171917, reg. št. 633, izdala
UE Slovenske Konjice. gnk‑218511
Kočevar Žiga, Ižanska cesta 11/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2233027, reg. št. 209274, izdala UE
Ljubljana. gnp‑218406
Kolegar Nives, Mali Slatnik 17a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001296514, izdala UE Novo mesto.
gni‑218388
Korenč Kristina, Ovsiše 7, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1247282, reg. št. 26024. gng‑218315
Kosi Miroslav, Kicar 78/e, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 682380, izdala
UE Ptuj. gnm‑218459
Kovač Majda, Cesta v Rošpoh 41,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S497771, reg. št. 23967, izdala UE
Maribor. gnn‑218708
Kovačič Sonja, Mestni trg 3, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001686614, izdala UE Škofja Loka.
gnw‑218424
Kranjc Petra, Kamen 42, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22313, izdala UE Krško. gnn‑218437
Kraševec Sebastjan, Pasterkova pot 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2027324, reg. št. 205470, izdala UE
Ljubljana. gnq‑218380
Kregar Velikonja Nevenka, Pod
Srobotnikom
55,
Straža,
vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001361577,
izdala UE Novo mesto. gnm‑218734
Krelj Darja, Ladja 1, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BCFGH, št. S 1709536,
reg. št. 250217, izdala UE Ljubljana.
gnh‑218414
Kulauzović Ismail, Stantetova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S002232420, reg. št. 12866, izdala UE
Ljubljana. gnw‑218699
Kušar Ksenija, Cesta komandanta
Staneta 12, Litija, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001933578, reg. št. 14108,
izdala UE Litija. gnj‑218687
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Ladiha Branko, Sedejev trg 2, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2230766, reg. št. 277069, izdala UE
Ljubljana. gnv‑218400
Lazar Asta, Humekova ulica 8, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9730, izdala UE Krško. gno‑218432
Levašič Branko, Brodarska cesta 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B C D1
D F G H, št. S001372396, reg. št. 92112,
izdala UE Ljubljana. gnh‑218689
Linasi Dejan, Legen 153/a, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2154865, izdala UE Slovenj Gradec.
gni‑218513
Lotrič Klemen, Rožna dolina 13, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1893849, reg. št. 20204. gnl‑218485
Lozej Doris, Lemutova ulica 23, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001815663, izdala UE Nova Gorica.
gnb‑218745
Manfreda Zorko, Sela pri Volčah 12,
Tolmin, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S156688, izdala UE Tolmin. gnc‑218723
Markič Marjan, Britof 189, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
S 641215, reg. št. 10697, izdala UE Kranj.
gni‑218488
Marković Ivan, Podbrdo 49, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1977460, izdala UE Tolmin. gnc‑218444
Mežnarec Marija, Cesta maršala Tita
75, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001267540, izdala UE Jesenice.
gne‑218742
Miklavec Bojan, Sadjarska ulica 3a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001492494, reg. št. 32225, izdala UE
Maribor. gnr‑218704
Milidragović Mladen, Ljubljanska cesta
23, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 374748, reg. št. 36938, izdala UE
Celje. gnb‑218370
Mirčeta Zoran, Goriška ulica 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2107721, reg. št. 40290, izdala UE Celje.
gnc‑218369
Mivšek Danijel, Mizni Dol 7, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7375, izdala UE Vrhnika. gny‑218376
Mlakar Klara, Cesta na Štibuhu 16,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001410645, reg. št. 15881,
izdala UE Slovenj Gradec. gnq‑218484
Moltara Marija, Lakotence 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002082491, reg. št. 132863, izdala UE
Ljubljana. gnf‑218695
Mravljak Alja, Glinškova ploščad 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001491738, reg. št. 221766, izdala UE
Ljubljana. gnz‑218696
Muhič Slavko, Ulica heroja Zidanška 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S000496657, reg. št. 54777, izdala UE
Maribor. gnm‑218709
Naglič Iztok, Cesta na Roglo 21,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1350007, reg. št. 7499, izdala UE
Slovenske Konjice. gnl‑218510
Nekič Dragan, Cvetlična pot 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 1796592, reg. št. 134842, izdala UE
Ljubljana. gnz‑218396
Nikl Jožefina, Sladki Vrh 11l, Sladki
Vrh, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S000418535, izdala UE Pesnica.
gnu‑218726
Pavlinič Zlatko, Cankarjeva ulica 3,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001792150, reg. št. 83747, izdala UE
Ljubljana. gnb‑218445
Pečnik Polona, Dobrdobska ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1234564, reg. št. 223592, izdala UE
Ljubljana. gnh‑218389
Plavšak Uroš, Žahenberd 7a, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S002001518, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnk‑218711
Poberaj Tadej, Šempas 94, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001646759, izdala UE Nova Gorica.
gnc‑218744
Popovič Aleš, Ulica IX korpusa 9, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S I 000037568, reg. št. 8071 22, izdala UE
Izola. gnt‑218402
Popovič Franc, Vojkova ulica 1, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2149987, reg. št. 31657, izdala UE Celje.
gne‑218367
Preh Darko, Vrhovčeva cesta 32, 1358
Log pri Brezovici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S2159535, reg. št. 10037, izdala
UE Vrhnika. gnd‑218393
Premrl Simona, Sežanska 16, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S2207959,
izdala UE Sežana. gnf‑218316
Pusovnik Vlado, Valentiničeva cesta
6, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000050192, reg. št. 5707, izdala UE
Laško. gnr‑218454
Radosavljević Aleksandar, Kersnikova
c. 3, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2114493, reg. št. 272310, izdala
UE Ljubljana. gnp‑218556
Ravnihar
Urška,
Pokojišče
8a,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1626552, reg. št. 16771, izdala UE
Vrhnika. gne‑218392
Repenšek Rafko, Bočna 99, Gornji
grad, vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE
G H, št. S002203789, izdala UE Mozirje.
gnb‑218395
Rogan Franc, Šalek 8, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S000677785,
izdala UE Velenje. gno‑218732
Ropret Lorijana, Jelarji 26, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 56859, izdala UE Koper.
gnz‑218571
Rozman Željko, Janežičeva cesta 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001716191, reg. št. 255434, izdala UE
Ljubljana. gnx‑218773
Saveljić Svetozar, Polje 372, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002133468, reg. št. 221035, izdala UE
Ljubljana. gnc‑218694
Sedmak Frančišek, Streliška ulica 14,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S001355220, izdala UE Kamnik.
gnl‑218710
Simetinger Eva, Rudarjevo 14, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 1532017, reg. št. 18807, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnb‑218420
Simić Milica, Kržišnikova ulica 10,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1826161, reg. št. 193840, izdala UE
Ljubljana. gnp‑218381
Skrt Rozalija, Pot na Polane 44,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S634696, reg. št. 2026, izdala
UE Vrhnika. gnc‑218394
Šavor Teja, Preglov trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1341984, reg. št. 230354, izdala UE
Ljubljana. gno‑218382
Šišić Ana, Sovretova ulica 28, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20781, izdala UE Krško. gnd‑218718
Škrbinc Matic, Na gmajni 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2231630, reg. št. 244544, izdala UE
Ljubljana. gni‑218413
Špehonja Toni, Soteska 81, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1745325, izdala UE Kamnik. gni‑218363
Šušmelj Brigita, Voglarji 26, Trnovo
pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002099993, izdala UE Nova Gorica.
gnd‑218743
Talić Ferid, Balinarska pot 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE D1 D
G H, št. S001589209, reg. št. 1051068,
izdala UE Ljubljana. gni‑218688
Vake Majda, Mariborska cesta 57,
Rače, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001238838, izdala UE Maribor.
gnt‑218702
Vindiš Jožef, Mala Varnica 4/c, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
251685, izdala UE Ptuj. gnq‑218455
Vizjak Mišela, Lomanoše 9/d, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1996993, reg. št. 7031, izdala UE
Gornja Radgona. gng‑218415
Vovk Vinko, Dvor 14, Dvor, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S000753324, izdala
UE Novo mesto. gnj‑218737
Vrhovnik Boris, Pokopališka pot 5,
Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1514949, reg. št. 54554, izdala UE Kranj.
gng‑218340
Vukšinič Slavo, Križevska vas 21,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 2203125, reg. št. 6759, izdala UE
Metlika. gny‑218422
Zaletel Petra, Ulica Vide Janežičeve 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2095260, reg. št. 270200, izdala UE
Ljubljana. gnr‑218379
Zeme Marija, Krivec 94, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001996163, reg. št. 100874, izdala UE
Ljubljana. gnf‑218691
Zore Grega, Godič 80/g, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št. S
1466316, reg. št. 22683, izdala UE Kamnik.
gnl‑218364
Zorko Milan, Zabretova ulica 15/e,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2147458, reg. št. 270841, izdala UE
Ljubljana. gnr‑218404
Zupančič Zlatka, Dolga Gora 28,
Ponikva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001451678, reg. št. 8717, izdala UE
Šentjur pri Celju. gnq‑218405

Žagar Jože, Veliki vrh pri Šmarju 46,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 239007, reg. št. 4880, izdala UE
Grosuplje. gnq‑218555

Zavarovalne police preklicujejo
Ambrožič Marjan, Cesta španskih
borcev 30, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 01040819, izdala zavarovalnica Tilia.
gnx‑218473
Biček Stanko, Davča 52, Železniki,
zavarovalno polico, št. 040996585, izdala
zavarovalnica Tilia. gnk‑218486
Brvar Franc, Izlake 32, Izlake,
zavarovalno polico, št. 359830, izdala
zavarovalnica Tila d.d. gni‑218338
Herič Valter, Pohorskega bataljona 9,
Ruše, zavarovalno polico, št. 0022830,
izdala zavarovalnica Adiratic Slovenica
d.d. m‑334
Hodnik Marjan, Gubčeva 4, Krško,
zavarovalno polico, št. 40 3033383.
gnq‑218330
Juntez Franc, Kočevarjeva 8, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 1062067,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnb‑218670
Krauthaker Edi, Brilejeva ulica 15,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 248708,
izdala zavarovalnica Tilia. gnc‑218594
Mezeg Drago, Dolenja Dobrava 6,
Gorenja vas, zavarovalno polico, št.
40 359091, izdala zavarovalnica Tilia.
gnj‑218487
Mubi Peter, Letenice 8, Golnik,
zavarovalno polico, št. 855710, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnt‑218677
Schaubach Tamara, Žoherjeva 12,
Maribor, zavarovalno polico, št. 831011,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m‑350
Šobar Roland, Železničarska 11,
Črnomelj, zavarovalno polico, št. 300152,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnz‑218671
Tekavec Gašper, Kolodvorska 7,
Ribnica, zavarovalno polico, št. 40 308658,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnd‑218668
Tomšič Stanislav, Lopata 9, Hinje,
zavarovalno
polico,
št.
40314175.
gnb‑218495
Vijačko Vincenc, Ob gozdu 17, Maribor,
zavarovalno polico, št. 311152, izdala
zavarovalnica Tilia. m‑325
Vuica Marija Marta, Vrh pri Paki 20,
Otočec, zavarovalno polico, št. 265580.
gno‑218682
Žiberna Pia, Gubčeva 7, Krško,
zavarovalno polico, št. 00101690268.
gns‑218328

Spričevala preklicujejo
Ahman David, Zg. Jakobski dol 2,
Jakobski Dol, spričevalo o končani OŠ
Jakobski dol, izdano leta 1995. m‑333
Avbelj Anja, V Struževo 49, Kranj,
spričevalo 4. lenika Ekonomske šole Kranj,
program upravni tehnik, izdano leta 2003.
gnm‑218334
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Bedič Matej, Brilejeva ulica 6, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
2005. gnh‑218664
Berlak Nina, Svetinci 20, Destrnik,
spričevalo poklicne mature Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta
2002. m‑322
Bevc Franc, Rore 5, Gornji grad,
spričevalo 3. letnika Poklicne in tehniške
šole v Velenju, izdano leta 1994.
gnj‑218462
Bevc Franc, Rore 5, Gornji grad,
spričevalo 4. letnika Poklicne in tehniške
šole v Velenjeu - strojni tehnik, izdano leta
1995. gni‑218463
Bevk Alen, Skolibrova ulica 8, Ormož,
spričevalo 3. in 4. letnika gimnazije Ormož.
gnq‑218680
Bračič Katica, Zg. Velka 10, Zgornja
Velka, diplomo Srednje kmetijske šole,
izdana leta 1990. m‑323
Bratušek Petra, Medribnik 14, Cirkulane,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 2005. gnu‑218326
Bučar Dominika, Podpeška 108B,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 1. letnika
Gimnazije Jože Plečnik v Ljubljani, izdano
leta 2004. gny‑218776
Černivec David, Nova ulica 11, Vodice,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
2005. gnj‑218662
Delič Aleksandra, Glavni trg 1,
Mengeš, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta
2004. gny‑218472
Dobravec Jure, Linhartova cesta 92,
Ljubljana, indeks, Srednje trgovske šole v
Ljubljani. gng‑218365
Drečnik Petra, Trate 77b, Zgornja
Velka, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
trgovske šole. m‑330
Drečnik Petra, Trate 77b, Zgornja Velka,
spričevalo o končani OŠ Sladki vrh, izdano
leta 2001. m‑329
Falež Sabina, Zg. Gorica 18a, Rače,
spričevalo o končani OŠ Rače, izdano leta
1990. m‑343
Finžgar Kristijan, Mo5je 134, Fram,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje živilske šole Maribor,
izdano leta 1995. m‑320
Gašperin Špela, Cesta na Hudo 16,
Tržič, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Jesenice, izdano leta 2001.
gnu‑218501
Golež Barbara, Marno 37/a, Dol pri
Hrastniku, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
šole Zagorje, izdano leta 1996 in 1997.
gnv‑218475
Gorjan Sanja, Pod vinogradi 31, Solkan,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Nova
Gorica - splošna gimnazija, izdano leta
2005. gnt‑218477
Gregel Petra, Okrogarjeva 5, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu UPI Ljudska
univerza Žalec, program ekonomskokomercialni tehnik, izdano leta 2000.
gny‑218322
Grmšek Nina, Pregljeva ulica 15,
Ljubljana,
maturitetno
spričevalo

Št.

Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta
2005. gnz‑218471
Hribar Bernard, Ihan, Češminova 1,
Domžale, indeks, št. 2003109, izdal Zavod
IRC Ljubljana. gno‑218332
Hrušman Bogdana, Frankolovska 14,
Maribor, spričevalo o končani OŠ Angel
Besednjak Maribor, izdano leta 1979.
m‑349
Jarc Romina, Ulica Marije Drakslerjeve
3, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srenje
agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
2005. gnw‑218499
Javornik Sonja, Mariborska c. 68,
Celje, diplomo Srednje šole za trgovinsko
dejavnost Celje, št. IV/529 z dne 21.6.1985.
gnk‑218461
Javornik Sonja, Mariborska cesta 68,
Celje, diplomo št. 15/1995 Ljudske univerze
Celje, za poklic natakarski pomočnik, izdna
leta 1995. gnq‑218684
Jenko Mateja, Jadranska cesta 2/
a, Ankaran - Ankarano, spričevalo 3.
letnika Zdravstvene šole Piran, izdano
leta 1980, izdano na ime Kastelic Mateja.
gne‑218492
Jerovšek Iris, Bratov Vošnjak 5, Celje,
spričevalo 1., 2. in 4. letnika Srednje šole
tiska in papirja Ljubljana, izdano leta 1997,
1998 in 2000. gnl‑218535
Juvan Štefka, Cesta XIV divizije 11,
Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje
kmetijske šole Maribor, izdano leta 1997.
m‑319
Juvan Štefka, Cesta XIV divizije 11,
Maribor, spričevalo o končani OŠ Gustav
Šilih, izdano leta 1995. m‑318
Klauznaer Dušan, Prešernova 5, Lenart
v Slov.goricah, spričevalo od 1.-8. razreda
OŠ Lenart, izdano leta 1986-1994. m‑348
Knavc Alojz, Hrib - Loški Potok 5, Loški
Potok, maturitetno spričevalo Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnl‑218760
Kocpek Petra, Zg. Duplek 16/a, Spodnji
Duplek, obvestilo o uspehu 4. in 5. letnika
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
2002 in 2003. m‑326
Kočevar Robert, Sp. Slemen 54a,
Selnica ob Dravi, diplomo SKSMŠ Maribor,
izdana leta 1987. m‑341
Komar Milan, Hlebčeva ulica 12,
Brestanica, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 4. letnika Tehniške šole Celje,
izdano leta 1981. gnw‑218674
Konjar Peter, Savlje 33, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid,
izdano leta 1998. gnx‑218398
Koražija Zlatko, Grdina 22, Stoperce,
diplomo Srednje tehnične in strojne šole
Ptuj, izdana leta 1989. m‑338
Kordič Timna, Slamnikarska cesta 3,
Domžale, spričevalo 3. letnika Vzgojiteljske
šole in gimnazija Ljubljana, izdano leta
2005. gnd‑218368
Koren Branka, Bukovec 114, Zgornja
Polskava, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole, smer prodajalec,
izdano leta 1994. m‑340
Kotar Andrej, Metelkova ulica 17,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
šole za elektotehniko in računalništvo v
Ljubljani, izdano leta 1984. gnt‑218727
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Kranjc Boris, Trg svobode 30, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
elektro šole v Ljubljana, izdano leta 1974.
gnw‑218374
Krivec Aleksander, Trniče 81, Marjeta na
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu SERŠ Maribor, izdano leta 1999.
m‑344
Krivokapič Mirjana, Nad elektrarno 18,
Kamnica, spričevalo o zaključnem izpitu
šole B2, program ekonomsko-komercialni
tehnik, izdano leta 2003. m‑342
Leskovec Špela, Škofjeloška cesta
29, Kranj, potrdilo o uspehu pri maturi
Ekonomske gimnazije v Kranju, izdano leta
2005. gns‑218478
Lozić Diana, Sečovlje 14, Sečovlje
- Sicciole, spričevalo 1., 2. in 3. lenika
Srednje kovinarske in prometne šole
Koper,,, izdano na ime Duraković Diana.
gnz‑218325
Lubec Anica, Borisa Kraigherja 25,
Kidričevo, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra, izdano na ime Lašič.
gny‑218497
Lukavečki Andreja, Polički vrh 40,
Jarenina, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2001.
m‑332
Marinković Danijel, Toplarniška ulica
13, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
upravno admnistrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2004. gnj‑218337
Martinčič Damjana, Veliki obrež 20,
Dobova, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske šole, program ekonomski tehnik
št. 493, izdano leta 1998. gny‑218672
Mehle Tanja, Prijateljeva ulica 15,
Ljubljana, indeks, št. C20173, Višja
strokovna šola B2 v Ljubljani. gnf‑218766
Mijalković Robert, Ul. Boško Buhe 62,
18300 Pirot, SCG, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevala od 1. - 3. letnika Srednje
kovinarske šole v Sežani, smer ključavničar.
gnk‑218686
Mijatović Ivo, Brestovac 274, Darovarski,
43505 Končanica, Hrvaška, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina, za poklic tesar, izdano leta
1983. gnh‑218314
Novak Amalija, Šmartno 69, Šmartno ob
Paki, spričevalo o končani OŠ Šmartno ob
Paki, izdano leta 1995. gnc‑218669
Omladič Rok, Šmartno ob Paki 33,
Šmartno ob Paki, spričevalo 1. letnika
Gimnazije Celje-Center, izdano leta 1998.
gnu‑218476
Ostojić Damjan, Cesta v Mestni log 72,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2005. gnp‑218481
Peklar Tamara, Cvetlična ulica 3,
Spodnji Duplek, spričevalo 3. letnika
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
2005. m‑324
Pevc Jana, Pretnerjeva ulica 2, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje vzgojiteljske šol
ein gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1991,
1992 in 1993. gnp‑218660
Pust Robert, Nova Gora 8, Krško,
maturitetno spričevalo in spričevalo od
1.-3. letnika Srednje šole Borisa Kidriča
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Celje, smer mehanik vozil in viznih
sredstev, izdano leta 1987, 1988 in 1989.
gnp‑218331
Rant Mitja, Dašnica 109, Železniki,
spričevalo od do 3. letnika Srednje
agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
2003, 2004 in 2005. gnq‑218480
Rihtar Petra, Tolsti vrh 1, Loče pri
Poljčanah, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole Maribor, izdano leta
1996. m‑331
Robič Matic, Beljakova 13, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 2005. gnx‑218498
Rončevič Ivan, Sončno nabrežje 14,
Izola - Isola, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kovinarske šole, izdano leta 1982.
gnc‑218494
Rotar
Blaž,
Slomškova
ulica
33, Ljubljana, potrdilo o strokovni
usposobljenosti za odgovorno osebo (za
prevoze) , št. 614616, izdano 26. 10.1999.
gnb‑218470
Selan Matija, Dobrunjska cesta 40,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani. gnu‑218401
Semenič Karina, Branoslavci 25,
Ljutomer, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevloa 3. in 4. letnika Srednje trgovske
šole Maribor, izdano leta 1998, 1999.
m‑352
Slak Franc, Miklavška cesta 47, Hoče,
spričevalo o končani OŠ Dušan Flis Hoče,
izdano leta 1994. m‑321
Sojč Jure, Recenjak 28, Lovrenc na
Pohorju, spričevalo 5. letnika Srednje
gradbene šole Maribor - gradbeni tehnik,
izdano leta 2004. m‑328
Strelec - Židov Rebeka, Ulica Vena
Pilona 8, Koper - Capodistria, spričevalo 2.
in 3. letnika Srednje tehniške šole Koper.
gns‑218678
Šabić Edina, Ruska ulica 2, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje agroživisle
šole v Ljubljani, izdano leta 1997 in 1998,
izdano na ime Avdić Edina. gny‑218622
Šanca Alfred, Domanjševci 81, Križevci,
spričevalo o končani OŠ Domanjševci,
izdano leta 1965. gnu‑218676
Šefic Urška, Liplje 2, Planina, diplomo
in spričevalo od 1.-4. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani,
izdano leta 1988, 1989, 1990 in 1991.
gnp‑218756
Šimunič Sonja, Knobleharjeva ulica
22, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Šole
za madicinske sestre, babice v Ljubljani,
izdano leta 1979, izdano na ime Rozman
Sonja. gnf‑218466
Šmalc Milojka, Gregorčičeva ulica 12,
Kanal, maturitetno spričevalo in spričevalo
4. letnika Gimnazije Nova Gorica, izdano
leta 1981, izdano na ime Goljevšček
Milojka. gnh‑218772
Štok Ivo, Dekani 226B, Dekani,
spričevalo 3. letnika SEPŠ. gnp‑218681
Štrubej Stanislav, Dalmatinska 3,
Maribor, maturitetno spričevalo Srednje
komercialne šole Maribor, izdano leta
1977. m‑337
Štumperger Tamara, Spuhlja 115,
Ptuj, spričevalo 2. letnika Gimnazije in
veterinarske šole v Ljubljani, izdano leta
2003. gnr‑218479
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Tašker Tomaž, Opekarna 20, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srdnje
strojne šole v Trbovljah, izdano leta 1999.
gnm‑218759
Topličar Suzana, Mardek 32, Ormož,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ormož.
gnh‑218489
Trgo Sani, Bistrica 39, Tržič, spričevalo
3. in 4. letnika Gimnazije Ljubljana Šiška.
gnz‑218496
Turk Lidija, Podhom 68, Zgornje Gorje,
spričevalo o končani OŠ Gorje, izdano leta
1974. gnt‑218752
Unuk Zdenka, Vrhloga 60, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Ptuj, izdano leta 1978, izdano
na ime Robar Zdenka. gnr‑218679
Urbanija Alenka, Ihan, Češminova cesta
2, Domžale, diplomo Srednješolskega
centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdana leta
1987. gne‑218342
Veberič Smiljić Karmen, Župančičeva
ulica 7, Domžale, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Rakičan, izdano leta 1994
in 1995, izdano na ime Veberič Karmen.
gnw‑218474
Vidranski Nataša, Jalnova ulica 61,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Ljudske
univerze Kranj, enota Škofja Loka št. 2729,
izdano leta 1991, izdano na ime Peternelj
Nataša. gni‑218767
Vogrič Blaž, Preglov trg 7, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
2005. gni‑218663
Zorko Marjan, Ravne pri Zdolah 40/
a, Krško, maturitetno spričevalo Srednje
gradbene šole Novo mesto, izdano leta
1999. gng‑218390
Zupančič Janja, Kopališka ulica 19,
Višnja Gora, diplomo Srednje šole za
faramacijo in zdravstvo v Ljubljani, št. 631,
izdana leta 1988. gng‑218440
Žele Ivan, Famlje 21, Vremski Britof,
spričevalo o končani OŠ Pivka, izdano leta
1968. gnn‑218483
Živić Ognjen, Cesta Dolomitskega
odreda 86D, Ljubljana, spričevalo 3.
letnika Srednje šole za elektrotehniko
in računalništvo, izdano leta 2004.
gnd‑218468
Žugelj Rajko, Blažičeva 40, Ljubljana,
diplomo Ekonomske fakultete, št. 242,
izdana leta 1985. gnr‑218429

Ostale listine preklicujejo
B.B.Y. BEST BOATS Yachting d.o.o.,
Dunajska cesta 119, Ljubljana, vpisni
list za čoln, št. 26251-00057-2004 izdan
15.06.2004 za čol z reg. oznako KP-530.
gnl‑218685
Baraga Matjaž, Polje 111, Bohinjska
Bistrica,
študentsko
izkaznico,
št.
41990414, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnc‑218619
Bertoncelj Nejc, Kropa 56, Kropa,
delovno knjižico. gnv‑218500
Blašković Rok, Cankarjeva 74, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 41960129,

izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnh‑218464
Bogataj Kristina, Potok 7, Rovte,
študentsko izkaznico, št. 20040029, Pravna
fakulteta. gnp‑218456
BUBNIČ IVAN S.P., Obrov 61 b,
Obrov, preklic ADR izpita št. 19272 izdan
04.07.2004 za voznika Malinarič Veljko.
gnn‑218658
BUBNIČ IVAN S.P., Obrov 61 b, Obrov,
ADR izpita št. 19273, izdanega 04.07.2004
za voznika Starc Aldo. gnm‑218659
Bukovec
Anja,
Triglavska
ulica
48, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št.
18050131,
filozofska
fakulteta.
gnq‑218755
Cizej Vladimir, Kernikova 1, Velenje, 4
delnice KRS Velenje št. 016666, 016667,
016668 in 016669. gnx‑218673
Cvern Jaka, Trubarjeva cesta 6,
Ljubljana, delovno knjižico. gne‑218467
Čerpnjak Edvard, Črešnjevci 214, Gornja
Radgona, delovno knjižico. gnf‑218491
Črnko Bojan, Ljubljanska ulica 104,
Maribor, potrdilo o opravljenem izpitu
za viličarja št. 710, izdano 1.3.1990 v
Mariboru. m‑335
Djekanović Mile, Horjul 59, Horjul,
delovno knjižico. gne‑218321
Dušič Simon, Brodarska cesta 14,
Ljubljana, delovno knjižico. gno‑218757
Gomboši Gregor, Viška cesta 69,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
21040273, FDV. gnc‑218769
Gornik Sarah, Plečnikova 21, Celje,
študentsko izkaznico, št. 18050332,
Filozofska fakulteta. gnj‑218762
Hafner Oton, Bukovica 43, Selca,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293-00725, s ser. številko
14571, izdala Uprava Rs za pomorstvo
Koper. gng‑218665
Hrovat Viktor, Podstran 9, Domžale,
delovno knjižico. gnb‑218320
ILIR D.O.O., Ob železnici 18, Ljubljana,
potrdila o priglasitvi prevozov za lastne
potrebe št. 101-1637 za vozilo z reg.
oznako LJ L8-40X, izdan 02.02.2004 pri
GZS. gnu‑218751
Jusić Emina, Bašadraga 3, Koper Capodistria, delovno knjižico. gnc‑218319
Klasnič Natalija, Otavice 39, Ribnica,
delovno knjižico, ser.št. A 523143, reg. št.
1169, izdala UE Ribnica. gng‑218490
Kodrnja Ines, Pod Gradom 2a, Celje,
delovno knjižico. gnn‑218683
Kotar Andrej, Metelkova ulica 17,
Ljubljana, delovno knjižico. gne‑218417
Krajnc Andrej, Janževa gora 10, Selnica
ob Dravi, delovno knjižico. m‑336
Krašovec Deni, Ranca 32/a, Pesnica
pri Mariboru, študentsko izkaznico, št.
81614600, izdala Ekonomska poslovna
fakulteta v Mariboru. m‑327
Krznar Ljudmila, Jesenkova ulica 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw‑218774
Lajovic Primož, Brodarska ulica 10,
Litija, delovno knjižico. gnf‑218391
Lozić Samir, Cesta na Čuklje 26,
Šempeter pri Gorici, delovno knjižico.
gne‑218317
Lunder Marjan, Trg 25.maja 1,
Sodražica, delovne knjižice reg. št. 364, s
serijsko št. A0263348. gnr‑218754
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Marinič Boštjan, Sorška ulica 22, Kranj,
delovno knjižico. gnf‑218666
Medija Karmen, Devova ulica 9a,
Maribor, delovno knjižico. m‑346
Mervič Uroš, Koroška vas 40, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 71050625,
Biotehniška fakulteta. gnm‑218384
Mijatovič Katja, Šorlijeva 27, Kranj,
delovno knjižico. gnd‑218493
Novljan Kristian, Bohinjčeva ulica 11,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-02203/15701,
izdala Uprava RS za pomorstvo v Kopru
dne 07.06.2004. gnb‑218770
Podlogar
Aljaž,
Bidovčeva
1,
Piran - Pirano, vpisni list za čoln,
št. 26251/584-2004 za čol z reg. oznako
PI-291, izdan 03.06.2004. gnt‑218327
Prebil Janez, Ljubgojna 19, Horjul,
študentsko izkaznico, št. 20990555, Pravna
fakulteta. gne‑218717
Presečnik Katja, Varpolje 68, Rečica ob
Savinji, študentsko izkaznico, št. 41990469,
Medicinska fakulteta. gns‑218728
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Radič Damjana, Ulica prvoborcev 35,
Hrastnik, delovno knjižico. gnf‑218516
Repše
Miloš,
Gradišče
35,
Ajdovščina, potrdilo o upravljanju s čolni
št. 26293-01393-0/05, izdala Uprava
RS za pomorstvo Koper 10.06.2005.
gny‑218347
Skenderović Senad, Dobja vas 123,
Ravne na Koroškem, delovno knjižico.
gnv‑218675
Stanković Sašo, Polička vas 9, Maribor,
delovno knjižico. m‑351
Šeligo Andrej, Zg. Voličina 117,
Voličina, delovno knjižico. m‑339
Štanc Mateja, Reški podkraj 2, Renče,
vozno karto, št. 0503154, izdal Avrigo d.d
Nova Gorica. gne‑218667
Tomić Mario, Zelena ulica 4, Hoče,
delovno knjižico. m‑347
TONIKA 2 d.o.o., Bratovševa ploščad
8, Ljubljana, nacionalne licence št.
G1011342 za tovorno vozilo z reg. oznako
LJ K3-50H, izdna pri Gospodarski zbornici
Slovenije. gng‑218765

Stran

2543

Trunkelj Irena s.p., TRANSPORT
TRUNKELJ, Podlisec 2, Dobrnič, licenco
skupnosti za vozilo NM D1-446, izvod
nacionalne licence za vozila NM D1-446,
NM A2-839. gnn‑218333
Turk Branko, Vel. Varnica 46, Zgornji
Leskovec, delovno knjižico. gnr‑218329
Vončina Alen, Gogalova 6, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 41051958,
Fakulteta
za
organizacijske
vede.
gnh‑218764
Zafran Mojca, Jakčeva ulica 39,
Ljubljana, delovno knjižico. gng‑218465
Zajc Boris s.p., Valburga 15A,
Smlednik, izvod licence skupnosti za
tovorno vozilo MB z reg. oznak LJ M287S, z veljavnostjo od 19.04.2005 do
29.05.2006. gnk‑218661
Zajc Luka, Čevljarska 10, Domžale,
vozno karto, št. 530615 - kombinirana,
izdal Kam-bus. gnk‑218761
Zdešar Nejca, Belo 3, Medvode,
študentsko izkaznico, št. 31220131,
Fakulteta za farmacijo. gnb‑218545
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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

– 261482

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


8680 SIT (36,22 EUR)

N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

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