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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN‑15.B

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 101
Ob-10351/06
1. Naročnik: Dom starejših občanov Ljutomer, kontaktna oseba: Suzana Vlatkovič.
2. Naslov naročnika: C. I. slov. tabora,
9240 Ljutomer, Slovenija, tel. 02/585-11-02,
faks 02/585-11-20, elektronska pošta: suzana.vlatkovic@siol.net, internetni naslov:
www.dso-ljutomer.si.
3. Datum izbire: 8. 11. 2005.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
vrsta blaga: živila prehrambenega blaga.
Količina blaga: celotno naročilo prehrambenega blaga obsega 13 sklopov:
– sklop št. 1 – meso sveže; svinjsko,
goveje, teletina, drobovina, mesni in suhomesni izdelki,
– sklop št. 2 – perutninsko meso sveže,
– sklop št. 3 – izdelki iz perutninskega
mesa,
– sklop št. 4 – mleko in mlečni izdelki,
– sklop št. 5 – jajca,
– sklop št. 6 – sveža zelenjava, sadje
in krompir,
– sklop št. 7 – zamrznjena zelenjava,
sadje, ribe in morski sadeži,
– sklop št. 8 – biološko konzervirana zelenjava,
– sklop št. 9 – kruh in pekovsko pecivo,
– sklop št. 10 – testenine z jajci, zamrznjeni izdelki,
– sklop št. 11 – mlevski izdelki in žitarice,
– sklop št. 12 – čaji, kava, riž, dodatki
jedem, praškasti proizvodi,
– sklop št. 13 – ostalo prehrambeno blago.
Kraj dobave: Dom starejših občanov Ljutomer, Cesta I. slov. tabora 5, 9240 Ljutomer.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop 1: MIR Mesna
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industrija Radgona d.d., Ljutomerska cesta
28a, 9250 Gornja Radgona; za sklop 2: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj;
za sklop 3: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c.
10, 2250 Ptuj; za sklop 4: Agroind Vipava
1894, Vipava d.d., Vinarska c. 5, 5271 Vipava; za sklop 5: Jata Emona d.d., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana; za sklop 6: Pitus
d.o.o., Pesnica 14/a, 2201 Zgornja Kungota;
za sklop 7: Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231
Ljubljana; za sklop 8: ERA – SV d.o.o., Ob
Dravi 3/a, 2250 Ptuj; za sklop 9: Kruh – pecivo d.d., Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor;
za sklop 10: Kruh – pecivo d.d., Ul. Jožice
Flander 2, 2000 Maribor; za sklop 11: Mlinopek d.d., Industrijska 11, 9000 Murska
Sobota; za sklop 12: ERA – SV d.o.o., Ob
Dravi 3/a, 2250 Ptuj; za sklop 13: ERA – SV
d.o.o., Ob Dravi 3/a, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: za sklop 1:
13,044.466,75 SIT; za sklop 2: 3,869.392,10
SIT; za sklop 3: 630.269,66 SIT; za sklop 4:
7,006.595,82 SIT; za sklop 5: 429.931,25
SIT; za sklop 6: 5,277.212,15 SIT; za sklop
7: 3,823.497 SIT; za sklop 8: 610.507,80 SIT;
za sklop 9: 1,592.834,25 SIT; za sklop 10:
1,978.497,50 SIT; za sklop 11: 564.625,70
SIT; za sklop 12: 4,199.718,18 SIT; za sklop
13: 8.526.772,48 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2006.
Dom starejših občanov Ljutomer

ZJN‑15.G

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje

ISSN 1318-9182

Leto XVI

LC 462011 Mengeš–Martink–Vodice (odsek Bukovica–Koseze (gasilski dom)) s
pločnikom; kraj izvedbe: Bukovica, Utik,
Koseze–Občina Vodice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, splošni
garancijski rok. Ponudba izbranega ponudnika je na podlagi kriterijev javnega razpisa prejela največje število točk in je torej
najugodnejša.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbinec GIP d.o.o., Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 491,833.472,60
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 154,597.346,74 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja ponudba 553,987.758,62 SIT;
najnižja ponudba 491,833.472,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: v postopku je bil vložen in kasneje umak
njen zahtevek za revizijo (7. 12. 2005).
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 69 z dne 22. 7. 2005, Ob-20233/05, št.
403-07-001/05-004.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 4. 2006.
Občina Vodice

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 430-86/2006/7

Št. 403-07-001/05-062
Ob-10602/06
1. Naročnik: Občina Vodice.
2. Naslov naročnika: Kopitarjev trg 1, 1217
Vodice, tel. 01/833-26-10, faks 01/833-26-30,
e-mail: sprejemna@vodice.si.
3. Datum izbire: 22. 9. 2005.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja komunalne infrastrukture in rekonstrukcija lokalne ceste

Sprememba
V predhodnem javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku
za dobavo prevoznih sredstev za potrebe
Policije (referenčna številka 430-86/2006),
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 33-34
z dne 31. 3. 2006, Ob-9288/06 in sprememba v Uradnem listu RS, št. 37 z dne 7. 4.
2006, Ob-10042/06, se spremenijo nasled
nje točke:

Blago
Ob-10826/06

Stran

2862 /
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1. V točki II.3) »Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev«, se
spremeni podatek o ocenjenih stroških, tako
da le-ta glasi:
»Ocenjeni
stroški
brez
DDV:
1.946,715.833,32 SIT.«
2. Spremenijo se podatki o sklopih (priloga B), in sicer za sklopa 15 in 17.
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: 27 kosov.
Ocenjeni
stroški
brez
DDV:
118,333.333,33 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:

predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Sklop št. 17
Naslov: civilno osebno vozilo, od 1600
do 2000 cm3.
1) Kratek opis: dobava civilnih osebnih vozil, s prostornino motorja od 1600 do 2000 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: 33 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 132,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Gradnje

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja prizidka-telovadnice
in adaptacijo Podružnične šole Ihan.
II.2) Kraj izvedbe: Ihan.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: izgradnja
prizidka-telovadnice in adaptacijo Podružnične šole Ihan.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
331,104.106 SIT.
II.6) Predvideni datum: začetka:
– gradnje: 1. 9. 2006.
II.7) Datum zaključka: 31. 8. 2007.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
odloženo plačilo.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
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: 7. 4. 2006.
Občina Domžale

Ob-10346/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: MID
investicije d.o.o., kontaktna oseba: Robert
Herzog, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenije, tel. 01/566-12-73, faks 01/534-37-75,
elektronska pošta: mid.investicije@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja komunalne infrastrukture v območju občinskega lokacijskega načrta Planina – jug.
II.2) Kraj izvedbe: Mestna občina Kranj.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502,1.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: izgradnja
komunalne infrastrukture.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
650,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum: začetka postopka: 7. 4. 2006; gradnje: 1. 9. 2006.
II.7) Datum zaključka: 31. 5. 2007.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN – 115/2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 4. 2006.
MID investicije d.o.o.
Ob-10607/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Domžale, kontaktna oseba: Kristina Slapar, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/72-41-305, faks
01/72-16-146, elektronska pošta: kristina.slapar@domzale.si, internetni naslov:
www.domzale.si.

Ob-10662/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Št. 41405-25/2006
Ob-10941/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, kontaktna oseba:
Vincenc Holc, univ. dipl. inž. str., Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-13-63, faks 02/220-13-59, elektronska pošta: vincenc.holc@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Vrbanska cesta 97, 2351
Kamnica.
II.2) Kraj izvedbe: Vrbanska cesta 97,
2351 Kamnica.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: dogradnja
in obnova kulturnega doma v Kamnici,
gradbena dela, obrtniška dela, strojne
instalacije, elektro instalacije.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Suzana Dolar, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/882-34-00, faks 02/882-34-11.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5/2006.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: medicinski pripomočki.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: april – maj 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5/2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec

II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 300,000.000 SIT in 380,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka: gradnje
1. 11. 2006.
II.7) Datum zaključka: 2008.
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: 10. 4. 2006.
Mestna občina Maribor
Ob-10954/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za rehabilitacijo, kontaktna oseba: Alojz
Unetič, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-58-199, faks 01/43-72-070,
elektronska pošta: alojz.unetic@mail.ir-rs.si,
internetni naslov: www.ir-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja otroškega oddelka
in centra za poklicno rehabilitacijo.
II.2) Kraj izvedbe: Ljubljana, Linhartova
51.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.21.51.00-8.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradbena,
obrtniška in inštalacijska dela.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 900,000.000 in 900,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka: postopka
15. 6. 2006, gradnje 1. 9. 2006.
II.7) Predvideni datum zaključka: 1. 9.
2007.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 50-336-317/06.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Inštitut za rehabilitacijo

Storitve
Št. 6/34
Ob-10341/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: pogodbeni prevozi pošiljk.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 20.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: od PLC
(poštno logistični center) Ljubljana na razpisane lokacije.
Šifra NUTS SI0.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: pogodbeni prevozi
za 4 lokacije:
– PLC Ljubljana-Kočevje-PLC Ljubljana,
– PLC Maribor-Črna na Koroškem – PLC
Maribor,
– PLC Maribor-Središče ob Dravi – PLC
Maribor,
– prevoz tiskovin iz tiskarn na območju
Ljubljane do ekspedita v PLC Ljubljana.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: pogodbeni prevozi na relaciji PLC
Ljubljana–Kočevje–PLC Ljubljana
1) Kratek opis: pogodbeni prevozi na relaciji PLC Ljubljana – Kočevje – PLC Ljubljana
za obdobje dveh let.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
63000000.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetka postopka oddaje 10. 4. 2006; trajanje
v mesecih: 24.
Sklop št. 2
Naslov: pogodbeni prevozi na relaciji PLC
Maribor–Črna na Koroškem–PLC Maribor
1) Kratek opis: pogodbeni prevozi na relaciji PLC Maribor–Črna na Koroškem–PLC
Maribor za obdobje dveh let.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
63000000.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetka postopka oddaje 10. 4. 2006; trajanje
v mesecih: 24.
Sklop št. 3
Naslov: pogodbeni prevozi na relaciji PLC
Maribor–Središče ob Dravi–PLC Maribor
1) Kratek opis: pogodbeni prevozi na relaciji PLC Maribor–Središče ob Dravi–PLC
Maribor.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
63000000.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetka postopka oddaje 10. 4. 2006; trajanje
v mesecih: 24.
Sklop št. 4
Naslov: prevoz tiskovin iz tiskarn na območju Ljubljane do ekspedita v PLC Ljubljana

1) Kratek opis: prevoz tiskovin iz tiskarn
na območju Ljubljane do ekspedita v PLC
Ljubljana.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
63000000.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetka postopka oddaje 10. 4. 2006; trajanje
v mesecih: 24.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
63000000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 10. 4. 2006.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.7) Dodatne informacije: v letu 2006 bo
več objav naročil pogodbenih prevozov.
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:
4. 4. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 13/06
Ob-10817/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9,
Celje, SI – 3000 Slovenija, v roke: Janez
Peterman, tel. +386/3/426-57-00, e-pošta:
janez.peterman@energetika-ce.si,
faks
+386/3/426-56-82, internetni naslov naročnika: www.celje.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Energetika
Celje javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva
ulica 1, Celje, SI – 3000 Slovenija, v roke:
Janez Peterman, tel. +386/3/425-33-23,
e-pošta: janez.peterman@energetika-ce.si,
faks +386/3/425-33-60, internetni naslov:
www.energetika-ce.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1 Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta »Regionalni center za ravnanje z
odpadki Celje – faza II, mehansko biološka in
termična obdelava odpadkov«.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavna kraj dobave ali izvedbe: Celje, Slovenija.
Šifra NUTS: SI004.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: izbrani nadzornik
bo v okviru prevzetih del opravljal vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja
del po projektni dokumentaciji, nadzor
kvalitete izvedenih del, priprava poročil
naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja
objekta naročniku, svetovanje naročniku
in koordinacija aktivnosti – vse skladno z
določili FIDIC). Obseg zahtevanih storitev
je natančneje razviden iz specifikacije del,
priložene v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih
storitev.
Ocenjeni stroški brez DDV: 187,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
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II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.26.20.00-3, 74.27.61.00-5.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 1. 6. 2006.
II.6) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1.) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: zapadlost plačil je 30 dni od
prejema računov in poročil, potrjenih s strani
predstavnika naročnika.
VI.1 Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali
program(-e): Projekt se sofinancira iz sredstev EU Kohezijskega sklada; projekt št.
2005/SI/16/C/PE/001.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem
okviru
Ustrezne državne internetne strani, kje je
mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.si/
mf/slov/index.htm.
Okoljska zakonodaja: http://www.si
gov.si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 4. 2006.
Mestna občina Celje

Javni razpisi
Blago
Ob-11052/06
Popravek
V javnem razpisu za nakup, implementacijo in vzdrževanje programskega
paketa za podporo portfeljskemu načinu
upravljanja premoženja v obdobju 5 let,
naročnika Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 37 z dne 7. 4. 2006,
Ob-10081/06, se v točki I.1) Ime, naslovi in
kontaktna(-e) točka(-e), e-pošta pravilno
glasi: jnvv.portfelj@kapitalska-druzba.si.
Uredništvo
Št. 2.3.-847/06
Ob-10758/06
Zavrnitev ponudbe
Naročnik Holding Slovenske železnice,
d.o.o. v postopku oddaje javnega naročila blaga po odprtem postopku za »Zamenjavo računalniških sistemov Unisys 2200/400 in prenos
aplikacij na strežnik ES7000«, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 9 z dne 27. 1. 2006, Ob-1375/06,
sporoča, da se javno naročilo ne odda.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-10677/06
Podaljšanje roka
za oddajo ponudbe
V javnem razpisu za: zdravila, farmacevtske kemikalije, zdravila brez recepta, inkontinenco in medicinske pripomočke za sladkorne bolnike, objavljenem v Ur. l. RS, št. 37 z
dne 7. 4. 2006, Ob-9722/06, se spremeni:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 5. 2006.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 5. 2006 do
12. ure.
JZZ Mariborske lekarne Maribor
Ob-10946/06
Spremembe
V Uradnem listu RS, št. 13 z dne 10. 2.
2006 je bil pod številko Ob-3274/06, s strani naročnika: Osnovna šola Mislinja, Šentilj
pod Turjakom 1, 2382 Mislinja, objavljen
javni razpis: sukcesivna dobava kruha, pekovskih izdelkov, sendvičev in peciva.
V postopku oddaje javnega naročila je bil
vložen revizijski zahtevek in revizijska komisija je izdala sklep o delni razveljavitvi razpisne dokumentacije. Zaradi navedenega objavljamo spremembe predmetnega javnega
razpisa, in sicer v naslednjih točkah:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: za obdobje od sklenitve pogodbe (pogodba se bo sklenila nemudoma po opravljenih drugi fazi omejenega postopka: po izbiri najugodnejšega
ponudnika in pravnomočnosti odločitve
o izbiri najugodnejšega ponudnika) do
28. 2. 2008;
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 5. 2006, cena
5.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 5. 2006 do 12. ure,
ne glede na način prenosa.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 15. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 5. 2006
ob 9. uri, Osnovna šola Mislinja, Šentilj pod
Turjakom 1, 2382 Mislinja.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
sklenil pogodbo s cenovno najugodnejšim ponudnikom za celotno obdobje oddaje javnega naročila.
Osnovna šola Mislinja
Ob-10368/06
Popravek
V javnem razpisu za nakup farmacevtske
ovojnine za lekarne, objavljenem v Ur. l. RS,
št. 34 z dne 31. 3. 2006, Ob-9296/06, se
popravijo naslednje točke:
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Točka 7: »Ponudnik mora za resnost
ponudbe za sklop 1 in sklop 2 predložiti
bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje (in sicer za vsak sklop posebej)
oziroma za ostale sklope menico z menično
izjavo – vse v višini 10% skupne ponudbene
vrednosti.«
Točka 9: »Ponudnik ima zadostne strokovno kadrovske in tehnične kapacitete za
izvedbo dobav farmacevtske ovojnine po
določilih dobre distribucijske prakse (GDP).
(Naročnik si pridržuje pravico ogleda tehničnih kapacitet.)«
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Točka 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 in pakiranjih.«
Točka 15: »za sklopa 1. in 2.: da bo dobavljal sterilno ovojnino, z roki uporabe, ki
ne smejo biti krajši od 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).«
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – dokazna sredstva obvezna:
Ad 7) Za sklop 1 in sklop 2 bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje
(in sicer za vsak sklop posebej) oziroma
za ostale sklope menico z menično izjavo – vse v višini 10% skupne ponudbene
vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ad 12) Izjava, da za razpisano farmacevtsko ovojnino zagotavlja stalno kakovost,
ki jo bo izkazoval z analiznimi izvidi za vsako
serijo.
Ad 15) »Izjava, da bo zagotavljal dobavo
sterilne ovojnine, 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 17) »Ponudnik predloži vzorce farmacevtske ovojnine za lekarne za sklop 1
pod razdelkom B: Lončki za izdelavo mazil v
zaprtem sistemu (tipa »CITO« ali podobno);
za vse ostale vzorce farmacevtske ovojnine
iz sklopa 1 in iz vseh ostalih sklopov za
katere ponudnik oddaja ponudbo izjava, da
bo na zahtevo naročnika predložil vzorec
ovojnine.«
Druge določbe razpisne dokumentacije
ostanejo nespremenjene.
Lekarna Ljubljana
Ob-10663/06
Popravek
V javnem razpisu po odprtem postopku
za anestezijski aparat, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 19-20 z dne 24. 2. 2006,
Ob-4727/06, se popravijo pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije, rok za sprejemanje ponudb in rok za javno odpiranje
ponudb kot sledi v nadaljevanju:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 4. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 4. 2006 do
11. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 4. 2006
ob 13. uri; Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, uprava – sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-10778/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup 2
osebnih vozil za potrebe Ustavnega sodišča, po sistemu »staro za novo« (oznaka
javnega naročila Su-71/06), objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 31 z dne 24. 3. 2006,
Ob-8380/06, se spremeni:

v točki III. 2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila:
2. Fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da ponudniku v
zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna sodba
za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem ter lastna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem. Lastna izjava ponudnika mora biti podpisana s strani ponudnikovega zastopnika ali prokurista.
v točki III.2.1.3) Tehnične sposobnosti
– obvezna dokazila:
12. Ponudnik mora predložiti lastno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je uradni prodajalec vozil,
ki jih ponuja. Lastna izjava mora biti podpisana s strani ponudnikovega zastopnika
ali prokurista.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Ob-10355/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-46-700,
faks 01/47-46-747, elektronska pošta:
jnvv.tiskanje@kapitalska-druzba.si, internetni naslov: http://www.kapitalska-druzba.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KAD/JNVV-7/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: tiskanje gradiv in dokumentov za potrebe
pokojninskih skladov v upravljanju Kapitalske družbe, d.d. v letu 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila znaša 35,0 mio SIT.
Predvidene količine tiskanja in kuvertiranja
so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2006.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudnik je lahko vsaka pravna
oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je
predmet naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja, kolikor se
posebna dovoljenja zahtevajo. Pri naročilu je
dovoljena skupna ponudba več pogodbenih
partnerjev ter ponudba s podizvajalci.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o veljavni registraciji ponudnika,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– dokazilo o nekaznovanosti.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: bančna garancija
za resnost ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava treh naročnikov o kvalitetni izvedbi predmeta naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: javno naročilo s podobno vsebino
je bilo predhodno že objavljeno v uradnem
listu RS, v fazi ocenjevanja ponudb je naročnik zavrnil vse prejete ponudbe in pričel
nov postopek. Upoštevajoč predmet naročila in zahteve iz razpisne dokumentacije
skrajšani roki omogočajo kvalitetno pripravo
ponudbe.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
KAD/JNVV-7/2006-3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 4. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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: do 31. 5. 2009.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 4. 2006
ob 14. uri; sedež naročnika, IV. nadstropje,
konferenčna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 4. 2006.
Kapitalska družba, d.d.
Ob-10516/06
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).
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.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: tovorna vozila.
11.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago: nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije,
d.o.o., PE Maribor, Zagrebška cesta 106,
Maribor.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave
dobava tovornih vozil.

II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34131000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: tovorna vozila 1
1) Kratek opis: dobava tovornih vozil 1.
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.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34131000.
3) Količina ali obseg: 3 kose.
Sklop št. 3
Naslov: tovorna vozila 3.
1) Kratek opis: dobava tovornih vozil 3.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34131000.
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
tovornih vozil:
1. vrsta: 13 kosov,
2. vrsta: 3 kose,
3. vrsta: 2 kosa.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
298,117.323 SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
2,000.000 SIT), izbrani ponudnik bo predložil bančno garancijo za dobro izvedbo posla
(v višini 2,000.000 SIT) in za odpravo napak
v garancijski dobi (v višini 2,000.000 SIT).
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 sub
jektov, 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,
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– potrdilo pooblaščenega revizorja,
– ponudba mora biti veljavna do datuma,
zahtevanega v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
Il.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:
– servisna mreža,
– izjava ponudnika, da sta za ponujena
vozila v Mariboru in Ljubljani na razpolago
tehnično in kadrovsko usposobljena servisa
in od izhodiščne baza vozil nista oddaljena
več kot 15 km,
– ponudnik mora predložiti listino, s katero dokazuje, da je pooblaščeni prodajalec
za znamko vozil, ki jo ponuja,
– garancija mora ustrezat zahtevani v
razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
organiziral izobraževanje voznikov glede
pravilne in gospodarne uporabe tovornih
vozil,
– ponudnik se mora zavezati, da bo vozila dobavil v roku,
– ponudnik mora predložiti: navodila za
uporabo vozila, garancijsko in servisno knjižico.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
spodaj navedena merila:
Merila
Ponderiranje
1. cena
60
2. garancijska doba
10
3. poraba goriva
5
4. oddaljenost pooblaščenega
serviserja
5
5. dobavni rok
5
6. cena vzdrževanja vozil
5
7. ponujeni motor EURO 5
2
8. pooblaščeni serviserji
v drugih mestih
2
9. brezplačno nadomestno vozilo 2
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 25/B.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo: 2006/S 058-060198 z dne 24. 3.
2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za
dostop do dokumentacije: 29. 5. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Če se, navedite ceno: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila (plačilo razpisne dokumentacije je potrebno samo v
primeru, če ponudnik želi prejeti razpisno
dokumentacijo v tiskani obliki): na TRR
90672-0000040025 sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš to-
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čen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 8. 8. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 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:
7. 4. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-10519/06
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: občina@kamnik.si, internetni
naslov: www.kamnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Kamnik,
kontaktna oseba: Kamin Anton, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel.
01/83-18-100, faks 01/83-18-119, elektronska pošta: občina@kamnik.si, internetni naslov: www.kamnik.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Kamin
Anton, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-105, 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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. dobava učil za OŠ,
2. dobava in montaža opreme za OŠ.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Stranje, 1242 Stahovica – Občina Kamnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: dobava in montaža opreme za OŠ.
3) Obseg ali količina: po popisu iz projekta.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: dobava učil za OŠ.
3) Obseg ali količina: po popisu iz projekta.
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:
– dobava učil za OŠ,
– dobava in montaža opreme za OŠ.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: junij–julij 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek junija 2006 in/ali konec
julija 2006.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po potrjenih situacijah.
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 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,
BON 1 in BON 2 ter potrdilo o solventnosti
ponudnika.
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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in BON 2,
potrdilo banke o solventnosti ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da razpolaga s potrebnimi kapacitetami za izvedbo
javnega naročila.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – 80%,
2. garancija – 10%,
3. rok izvedbe – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 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: 15. 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 15. 7. 2006 in/ali 61 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: 15. 5. 2006
ob 11. uri; Občina Kamnik, Glavni trg 24,
sejna soba št. 17, pritličje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2006.
Občina Kamnik
Ob-10524/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Mateja Kocman, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-53, faks
01/300-39-12, elektronska pošta: chc@zdlj.si, internetni naslov: www.zd-lj.si.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-5/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zobozdravstveni material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: svedri.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: ostali vrteči inštrumenti.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: potrošni material za zobozdravstveno ordinacijo:
1. podskupina: alginati,
2. podskupina: odtisni material,
3. podskupina: amalgami,
4. podskupina: cementi,
5. podskupina: materiali za kompozitne
zalivke,
6. podskupina: endodontija in anestezija,
7. podskupina: ostali potrošni material za
zobno ordinacijo.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: žlahtne zlitine.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: potrošni material za zobno tehniko:
1. podskupina: mavci,
2. podskupina: vložne mase,
3. podskupina: akrilati,
4. podskupina: voski,
5. podskupina: fasetirni material, keramika,
6. podskupina: nežlahtne zlitine,
7. podskupina: ostali potrošni material za
zobno tehniko.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: troslojni akrilatni zobje.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: potrošni material in drobni
inventar za ortodontijo.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: drobni inventar za zobozdravstveno ordinacijo in zobno tehniko.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 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: 125,000.000 SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006, konec 30. 6.
2007.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Če ponudba, ne glede na število sklopov
za katere kandidira, presega 10,000.000 SIT
brez DDV, mora ponudnik predložiti:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– izjavo banke, da bo pridobil bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe
(brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
60-dnevni plačilni rok.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,
– dokazilo o nekaznovanju,
– dokazilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, vse kot izhaja iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti,
– izjava o dobavnem času,
– izjava o plačilnih sposobnostih,
– bančna garancija za resnost po
nudbe,
– izjava o pridobitvi bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– katalogi, prospekti, vzorci,
– izjava o referencah in kakovosti opravljanja del, vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 5. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski podračun 01261-6030921845 UJP,
model 00, sklic 06803105.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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 15. 7. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 5. 2006
ob 11. uri; Zdravstveni dom Ljubljana – Uprava II. nadstropje, Metelkova 9, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: za 3. in 5.
sklop lahko ponudnik odda ponudbo tudi za
posamezno podskupino.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-10525/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-526,
faks 04/20-26-718, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
kontaktna oseba: Milana Vinter Šambar, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/20-82-518, faks 04/20-26-718.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna oseba:
Milana Vinter Šambar, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-518,
faks 04/20-26-718.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B_005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
notranja oprema – pohištvo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ZD Jesenice in ZD Škofja Loka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: notranja oprema – pohištvo za ZD Jesenice.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: notranja oprema-pohištvo
za ZD Škofja Loka.
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: pohištvo po projektu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: originalna izjava banke oziroma zavarovalnice,
da bo izdala garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
– 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:
– dokazilo o plačilni sposobnosti ponudnika,
– ponudnik mora predložiti obrazec
BON 2, ki mora biti original in ne sme biti
starejši od 7 dni, računano od dneva oddaje
ponudb nazaj,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedene v razpisu.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 5. 2006.
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Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: v ceno je vračunan DDV, nakazilo na 01252-6030921122.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 5. 2006 do 10.
ure; Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj,
Gosposvetska ulica 9, Kranj.
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: javno odpiranje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 5. 2006
ob 12. uri; v sejni sobi ZD Jesenice, Titova
78, Jesenice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-10564/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec
Koper, kontaktna oseba: Jerneja Sarič, Kettejeva ulica 13, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/613-10-11, faks 05/627-25-48, elektronska pošta: jerneja.saric@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: prehrambeno blago (po sklopih)
2006/2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Enote naročnika:
– Enota Ribica, Ferrarska ul. 17, Koper,
– Enota Pobegi, Cesta I. Istrske brigade
52, Pobegi,
– Enota Šalara, Vanganelska cesta 87,
Koper,
– Enota Vanganel, Vanganel 68, Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sadje (ocenjena vrednost 6,050.000
SIT),
2. zelenjava (ocenjena vrednost
5,450.000 SIT),
3. kruh in pekovsko pecivo (ocenjena
vrednost 3,900.000 SIT),
4. mlevski izdelki in testenine (ocenjena
vrednost 990.000 SIT),
5. meso in mesni izdelki (ocenjena vrednost 9,050.000 SIT),
6. suhomesni izdelki (ocenjena vrednost
990.000 SIT),
7. perutnina in perutninski izdelki (ocenjena vrednost 3,600.000 SIT),
8. ribe (ocenjena vrednost 1,450.000
SIT),
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9. mleko in mlečni izdelki (ocenjena vrednost 5,800.000 SIT),
10. jajca (ocenjena vrednost 440.000
SIT),
11. sadni sokovi (ocenjena vrednost
1,500.000 SIT),
12. zamrznjena zelenjava in zamrznjeni
izdelki (ocenjena vrednost 240.000 SIT),
13. splošno prehrambeno blago (ocenjena vrednost 6,200.000 SIT).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 7. 2006 in/ali konec 30. 6. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila 30 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: ponudniki morajo predložiti
dokumente, kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
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 19. 5. 2006 vsak
del. dan od 10. do 12. ure.
Cena: 13.300 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR št.
01250-6030635846, s pripisom »plačilo
razpisne dokumentacije«, pred dvigom razpisne dokumentacije.
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 31. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 5. 2006
ob 12. uri, Vrtec Koper, Kettejeva ul. 13,
Koper, uprava vrtca.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Vrtec Koper
Ob-10604/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna
oseba: kot v prilogi A, Šmihelska cesta 1,
Novo mesto, tel. 07/39-16-100, elektronska
pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Marija Puhek, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-135, faks 07/33-21-095, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-132, faks 07/33-21-095, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba:
Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-132,
faks 07/33-21-095, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16 – 36/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
reagenti za in vitro diagnostiko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet javnega naročila: reagenti za in
vitro diagnostiko:
sklop I: reagenti za biokemične preiskave vezani na aparate: Roche, Hitachi 912,
– sklop II: reagenti za plinsko analizo
krvi vezani na aparate: Roche – AVL: compact 3,
– sklop III: reagenti za biokemične preiskave – analizo elektrolitov vezani na aparate: Roche – AVL: 983-s + 988-3, AVL-9180,
– sklop IV: reagenti za imunološke preiskave vezani na aparate: Roche – Elecsys
2010,
– sklop V: reagenti za koagulacijske preiskave vezani na aparate: Dade-Behring,
Sysmex,
– sklop VI: reagenti za imunološke preiskave vezani na aparate: Abbott, Architect,
– sklop VII: reagenti za imunološke preiskave vezani na aparate: Abbott, TDX/FLX,
– sklop VIII: reagenti za biokemične preiskave – suha kemija vezani na aparate:
Vitros ektachem 250,
– sklop IX: reagenti za Kryptor analizator
vezani na aparate: Brahms,
– sklop X: reagenti za elektroforezo proteinov vezani na aparate: Sebia,
– sklop XI: reageti za hematološki analizator Beckman-coulter: GEN'S, LH700, ACT
DIFF.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 1. 8. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančna zavarovanja:
– zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV in z
rokom veljavnosti 90 dni od datuma določenega za dostavo ponudb,
– zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90-dnevni plačilni rok od datuma uradnega prejema
računa, ki bo izstavljen po opravljeni dobavi
blaga.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal
minimalno zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in finančno, ter tehnično usposobljenost in sposobnost prijaviteljev na osnovi
predloženih dokumentov, podatkov in dokazil navedenih v točkah III.2.1.1), III.2.1.2),
in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. izjava prijavitelja, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan
v kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
3. potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni
uveden postopek prisilne poravnave, likvidaije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe potrdilo ne sme biti starejše od 60
dni na dan določen za predložitev prijav;
4. izjava prijavitelja, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva prevzema potrdila, ki ga izdaja
pristojni davčni urad. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
2. BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
prijavitelje, ki ne predložijo obrazca BON-2);
dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav;
3. izjava, da zagotavlja 90-dnevni plačilni
rok od datuma uradnega prejema računa, ki
bo izstavljen po opravljeni dobavi blaga.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava, da ima za ponujeno blago, ki
sodi med medicinske pripomočke, izjavo o
skladnosti – CE certifikat v skladu s smernicami 93/42/EEC;
2. izjava, da vse ponujeno blago izpolnjuje strokovne zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji;
3. natančen opis (v slovenskem jeziku)
ali prospektni material (v slovenskem ali angleškem jeziku) za vse ponujeno blago, če
ga bo naročnik zahteval;
4. izjava, da zagotavlja 6 dnevni dobavni rok;
5. izjava, da zagotavlja letne razpisane
količine blaga, na katerega se prijavlja;
6. izjava, da zagotavlja dostavo blaga
ddp Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo v sklopu ponudbene cene;
7.izjava, da bo v drugi fazi postopka predložil zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 3% vrednosti ponudbe brez DDV.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
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IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 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 16-36/06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 5. 2006 do 9.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 23. 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 Movo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
javno naročilo 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
1. 8. 2008.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-10605/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: Emir Kambur, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-336,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta:
emir.kambur@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop A: 600 kosov vijačne spe
njače,
– sklop B: 150 kosov vlečni kavlji
TIP B.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave: CD Dobova,
Ulica 14. aprila 23, Dobova.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
35.23.11.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop A: 600 kosov vijačne spenjače,
– sklop B: 150 kosov vlečni kavlji TIP B.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: največ 12 mesecev od dneva sklenitve pogodbe oziroma do zadnje
dobave.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 1,250.000 SIT, z veljavnostjo do 31. 8. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež;
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.
6. da je finančno in poslovno sposoben.
7. drugi pogoji, potrebni za izvedbo javnega naročila:
a) potrdilo, da je proizvajalec dobavljal
vijačne spenjače in vlečne kavlje TIP B v
preteklem letu vsaj dvema ŽPP iz držav
članic EU.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– iz 1. točke – izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence;
– iz 2. točke – potrdilo, ki ga izda pristojni
organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za
opravljanje določene dejavnosti;
– iz 3. točke – potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
iz 4. točke – izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence;
iz 5. točke – potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Dokazila so lahko v originalu ali kopiji in
ne smejo biti starejša od 3 mesecev (velja
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za točke od 1 do 4), razen za točko 5, kjer
dokazilo ne sme biti starejše do 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: iz 6. točke – revidirane finančne izkaze (bilanca stanja in
bilanca uspeha) za zadnje leto pred dnevom
objave razpisa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: iz 7.a točke – potrdilo, da je
proizvajalec dobavljal vijačne spenjače in
vlečne kavlje TIP B v preteklem letu vsaj
dvema ŽPP iz držav članic EU.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena: maks. – 98 točk,
2. rok plačila: maks. – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 5. 2006.
Cena: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 02923-0019346887 pri
NLB d.d., Ljubljana, tuji ponudniki pa 40
EUR na devizni račun NLB d.d., IBAN:
SI56029230019346887, SWIFT: LJBASI2X.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 22. 5. 2006 do 12.
ure v tajništvo Centra za nabavo, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 5. 2006
ob 12. uri, Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 011, 1506 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: 10. 4. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 168/06
Ob-10608/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 2, 1525
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-25, faks
01/522-12-54.
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: Klinični center Ljubljana – komercialni sektor, tajništvo komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 2. nadstropje,
1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-25,
faks 01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-25, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: nadgradnja RTG naprave s C-lokom
OEC 9000.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 33.11.10.00-1, dopolnilni besednjak
E040-5.
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: nadgradnja RTG naprave s C-lokom OEC 9000.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 1% ponudbene vrednosti,
2. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni po izstavitvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje
tehnične sposobnosti navedene v Obrazcu
01 razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka
01100-6030277894, sklic na številko 00 45
08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 5. 2006 do
10. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 5. 2006
ob 12. uri, v Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana – sejna soba 2. 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.4) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka 1.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-10679/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: darja.ferlinc@posta.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
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: gospodarska družba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: lahka in srednje dostavna vozila.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije,
d.o.o., PE Maribor, Zagrebška cesta 106,
Maribor.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
naročilo treh vrst lahkih dostavnih vozil
(LDV), in sicer:
LDV 1:
1. LDV 1/1 (bencin) – 31 kosov,
2. LDV 1/2 (diesel) – 20 kosov,
3. LDV 1/3 (bencin, povišano podvozje)
– 27 kosov,
4. LDV 1/4 (diesel, povišano podvozje)
– 15 kosov,
LDV 2:
1. LDV 2/1 (bencin) – 8 kosov,
2. LDV 2/2 (diesel) – 4 kose,
LDV 4x4:
LDV 4x4 1/1 (bencin) – 1 kos,
LDV 4x4 1/2 (diesel) – 3 kose,
treh vrst srednje dostavnih vozil (SDV):
SDV 2 – 7 kosov,

SDV 3:
1. SDV 3/1-22 kosov,
2. SDV 3/2 (pnevmatsko vzmetenje, dvižna ploščad) – 1 kos,
3. SDV 3/3 (samodejni menjalnik) – 10
kosov,
SDV 4 – 2 kosa.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet,
34130000, dodatni predmet(-i): 34136000,
34136100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Lahka dostavna vozila 1 – LDV
1/1 (bencin).
1) Kratek opis: lahka dostavna vozila 1
– LDV 1/1 (bencin).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136100.
3) Količina ali obseg: LDV 1/1 – 31 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Lahka dostavna vozila 1 – LDV
1/2 (diesel).
1) Kratek opis: lahka dostavna vozila 1LDV 1/2 (diesel).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136100.
3) Količina ali obseg: LDV 1/2 – 20 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Lahka dostavna vozila 1 – LDV
1/3.
1) Kratek opis: lahka dostavna vozila 1
– LDV 1/3 (povišano podvozje, bencin).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136100.
3) Količina ali obseg: LDV 1/3 – 27 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Lahka dostavna vozila 1 – LDV
1/4.
1) Kratek opis: lahka dostavna vozila 1
– LDV 1/4 (povišano podvozje, diesel).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136100.
3) Količina ali obseg: LDV 1/4 – 15 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
Naslov: Lahka dostavna vozila 2 – LDV
2/1.
1) Kratek opis: lahka dostavna vozila 2
– LDV 2/1 (bencin).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136100.
3) Količina ali obseg: LDV 2/1 – 8 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
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Sklop št. 6
Naslov: Lahka dostavna vozila – LDV
2/2.
1) Kratek opis: lahka dostavna vozila
– LDV 2/2 (diesel).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 7
Naslov: Lahka dostavna vozila 4 x 4
– LDV 1/1.
1) Kratek opis: lahka dostavna vozila
4 x 4 – LDV 1/1 – bencin.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 8
Naslov: Lahka dostavna vozila 4 x 4
– LDV 1/2.
1) Kratek opis: lahka dostavna vozila
4 x 4 – LDV 1/2 – diesel.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 9
Naslov: Srednja dostavna vozila 2.
1) Kratek opis: srednja dostavna vozila 2.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136000.
3) Količina ali obseg: srednja dostavna
vozila 2 – 7 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 10
Naslov: Srednja dostavna vozila 3 – SDV
3/1.
1) Kratek opis: srednja dostavna vozila
3-SDV 3/1.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136000.
3) Količina ali obseg: srednja dostavna
vozila 3 – SDV 3/1 – 22 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 11
Naslov: Srednja dostavna vozila 3 – SDV
3/2.
1) Kratek opis: srednja dostavna vozila 3
– SDV 3/2 – 1 kos.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136000.
3) Količina ali obseg: srednja dostavna
vozila 3 – SDV 3/2 – 1 kos.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 12
Naslov: Srednja dostavna vozila – SDV
3/3.
1) Kratek opis: srednja dostavna vozila
– SDV 3/3 – 10 kosov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136000.

3) Količina ali obseg: srednja dostavna
vozila – SDV 3/3 – 10 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 13
Naslov: Srednja dostavna vozila 4.
1) Kratek opis: srednja dostavna vozila 4.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136000.
3) Količina ali obseg: srednja dostavna
vozila 4 – 2 kosa.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Naročilo treh vrst lahkih dostavnih vozil
(LDV), in sicer:
LDV 1:
1. LDV 1/1 (bencin) – 31 kosov,
2. LDV 1/2 (diesel) – 20 kosov,
3. LDV 1/3 (bencin, povišano podvozje)
– 27 kosov,
4. LDV 1/4 (diesel, povišano podvozje)
– 15 kosov,
LDV 2:
1. LDV 2/1 (bencin) – 8 kosov,
2. LDV 2/2 (diesel) – 4 kose,
LDV 4x4:
LDV 4x4 1/1 (bencin) – 1kos,
LDV 4x4 1/2 (diesel) – 3 kose,
treh vrst srednje dostavnih vozil (SDV):
SDV 2 – 7 kosov,
SDV 3:
1. SDV 3/1 – 22 kosov,
2. SDV 3/2 (pnevmatsko vzmetenje, dvižna ploščad) – 1 kos,
3. SDV 3/3 (samodejni menjalnik) – 10
kosov,
SDV 4 – 2 kosa.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT, če skupna ponudbena vrednost presega 30,000.000 SIT brez
DDV.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% od pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila je 30 dni od
izdaje računa. Priloga računa je podpisana
dobavnica s strani naročnika za dobavljena
vozila.
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:
Za dokazovanje pogojev po 42. členu in
42.a členu ZJN-1 mora ponudnik predložiti:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
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ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– dokazilo o poravnanih davkih,
– izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti JN in opis tehnične zmožnosti
izvedbe – izjava, da je ponudnik tehnično
sposoben izpeljati javno naročilo,
– izjava ponudnika, da je kadrovsko sposoben izvesti JN,
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ponudnik v
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega
razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazila o finančnem poslovanju:
– obrazec BON 1/P in
– potrdilo/a poslovne/ih bank/e pri kateri/h ima ponudnik odprt/e TRR o ponudnikovi solventnosti.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika, iz katere je razvidna
servisna mreža pooblaščenih serviserjev, ki
so kadrovsko in tehnično usposobljeni za
izvajanje vzdrževanja LDV in SDV v garancijski in izven garancijski dobi,
– izjava ponudnika, ki dokazuje, da je
ponudnik pooblaščeni prodajalec za znamko vozil, ki jo ponuja,
– izjava ponudnika o splošni garanciji.
Ponudnik organizira izobraževanje voznikov glede pravilne in gospodarne uporabe
vozil, in sicer na sedežih poslovnih enot.
Izjava ponudnika, s katero se ponudnik
zavezuje za skrajšanje dobavnega roka.
Za vsako vrsto vozila ponudnik predloži:
navodila za uporabo v slovenskem jeziku,
garancijsko in servisno knjižico.
Dokazila o opravljenih »crash« testih
po metodologiji Euro Ncap. Vozilo mora po
metodologiji Euro Ncap razpolagati z najmanj tremi zvezdicami. Opravljen test na
osnovnem modelu se upošteva tudi za morebitne izpeljanke vozila (npr. opravljen test
na osebnem vozilu, velja tudi za istovrstno
izpeljanko tovornega vozila).
Ponudnik mora za dodatno opremo (ojačan sedež, preklopljiva pregradna stena in
sovoznikov sedež, vpetje pismarnice na hrbtni strani sovoznikovega sedeža, povišano
podvozje) predložiti natančno dokumentacijo s slikami oziroma fotografijami.
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. servisna mreža
15
3. varnost
6
4. dobavni rok
6
5. garancijska doba
6
6. poraba goriva
5
7. onesnaževanje okolja
3
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 26-2006/JNB.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo.
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Številka obvestila v UL: /S 200 – 009809
z dne 21. 3. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 26. 5. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Če se, navedite ceno: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: gre za plačilo
razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani
ponudnik dobi od naročnika po pošti. Ponudnik pošlje dokazilo o plačilu na tr. račun
Pošte Slovenije št. 05100-8011026564 ali
po e-pošti ali na faks 02/449-23-79. Če si
ponudnik razpisno dokumentacijo natisne
s spletne strani Pošte Slovenije, zanjo ni
potrebno plačilo.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 5. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 7. 8. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 5.
2006 ob 11. uri; Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor – Nabavna služba, tretje nadstropje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Naročnik bo v merilih točkoval tudi ponujeno dodatno opremo, in sicer:
(maksimalno 14 točk)
– posebej ojačan voznikov sedež (ravna
pena z višjo nosilnostjo kot serijska, ojačano
ogrodje, žična mreža pod peno, oblazinjenje
iz posebej ojačanega blaga (2 točki),
– ABS (2 točki),
– preklopna mrežna pregradna stena (2
točki),
– zložljiv sovoznikov sedež, na hrbtni
strani sedeža nameščena vodila za vpetje
»pismarnice« (2 točki),
– servo volan (2 točki),
– daljinsko centralno zaklepanje (2 točki),
– pnevmatike M+S; vgrajene na vozilo
namesto letnih pnevmatik (2 točki),
– električno nastavljiva in ogrevana
stranska ogledala; velja samo za SDV (2
točki).
Merilo se točkuje le pri vrstah avtomobilov, ki navedene opreme nimajo zahtevane
med osnovnimi tehničnimi zahtevami oziroma pogoji.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 4. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-10681/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za promet, kontaktna oseba:
Valter Premate, tel. 01/47-34-653, Langusova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-88-201, faks 01/47-88-147, elektronska pošta: gp.mzp@gov.si, internetni naslov: http://www.gov.si/mpz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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: dobava vozila za pitno
vodo.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vozila za pitno vodo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Letališče Maribor.
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 10. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti z vključenim 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 natačno 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:
1. 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;
2. 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;
3. 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...);
4. 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;
5. originalno 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:
1. celoletni prihodek ponudnika mora v
vseh zadnjih treh letih 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;
2. 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora izkazati vsaj eno dobavo v zadnjih treh letih, ki je po vsebini in vrednosti podobna predmetu javnega naročila.
Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s
svojo izjavo in izjavo, ki jo potrdijo naročniki
teh del. Če gre za skupno ponudbo se reference partnerjev lahko komulirajo. Reference podizvajalcev se ne upoštevajo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. najnižja ponudbena cena,
2. garancijska doba.
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 19. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 5. 2006 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 5. 2006
ob 10. uri; v sejni sobi Ministrstva za promet,
Kotnikova 19a, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Ministrstvo za promet
Ob-10683/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za promet, kontaktna oseba:
Valter Premate, tel. 01/47-34-653, Langusova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-88-201, faks 01/47-88-147, elektronska pošta: gp.mzp@gov.si, internetni naslov: http://www.gov.si/mpz.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava vozila za drenažo
in izpiranje stranišč v letalu.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vozila za drenažo in izpiranje
stranišč v letalu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Letališče Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.40.00-9.
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 10. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti z vključenim 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 natačno 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:
1. 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;
2. 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;
3. 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...);
4. 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;

5. originalno 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:
1. celoletni prihodek ponudnika mora v
vseh zadnjih treh letih 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;
2. 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora izkazati vsaj eno dobavo v zadnjih treh letih, ki je po vsebini in vrednosti podobna predmetu javnega naročila.
Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s
svojo izjavo in izjavo, ki jo potrdijo naročniki
teh del. Če gre za skupno ponudbo se reference partnerjev lahko komulirajo. Reference podizvajalcev se ne upoštevajo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. najnižja ponudbena cena,
2. garancijska doba.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: _______/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 5. 2006 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 5. 2006
ob 11. uri; v sejni sobi Ministrstva za promet,
Kotnikova 19a, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Ministrstvo za promet
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Ob-10685/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za promet, kontaktna oseba:
Valter Premate, tel. 01/47-34-653, Langusova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-88-201, faks 01/47-88-147, elektronska pošta: gp.mzp@gov.si, internetni naslov: http://www.gov.si/mpz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava vozila za nakladanje tovora v letala.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vozila za nakladanje tovora v letala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Letališče Maribor.
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 10. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti z vključenim 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 natačno 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:
1. 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;
2. 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;
3. 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...);
4. 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

Stran

2874 /

Št.

40 / 14. 4. 2006

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;
5. originalno 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:
1. celoletni prihodek ponudnika mora v
vseh zadnjih treh letih 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;
2. 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora izkazati vsaj eno dobavo v zadnjih treh letih, ki je po vsebini in vrednosti podobna predmetu javnega naročila.
Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s
svojo izjavo in izjavo, ki jo potrdijo naročniki
teh del. Če gre za skupno ponudbo se reference partnerjev lahko komulirajo. Reference podizvajalcev se ne upoštevajo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. najnižja ponudbena cena,
2. garancijska doba.
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 19. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 5. 2006 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 5. 2006
ob 12. uri; v sejni sobi Ministrstva za promet,
Kotnikova 19a, Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Ministrstvo za promet
Št. 430-105/2006/2
Ob-10691/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/472-57-91.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/472-57-91.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič,
tel. ++386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/472-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in 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.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo telekomunikacijske opreme za povezavo primarnega
in sekundarnega računalniškega centra Policije, 430-105/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: kraj dobave blaga
je Generalna policijska uprava, Štefanova
2, Ljubljana, Policijska uprava Novo mesto,
Ljubljanska cesta 30 in kolokacija RTP Kočevje, Cesta na trato 6, Kočevje.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava telekomunikacijske opreme za povezavo
primarnega in sekundarnega računalniškega centra Policije, izvedba funkcionalnega preizkusa v ciljni postavitvi pri
ciljni obremenitvi Installation Verification
Test IVT (v nadaljevanju izvedba IVT), namestitev in integracija predmetne opreme ter izvedba šolanje.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.42.00.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:

Predmet javnega razpisa je dobava telekomunikacijske opreme za povezavo primarnega in sekundarnega računalniškega
centra Policije, izvedba funkcionalnega preizkusa v ciljni postavitvi pri ciljni obremenitvi
Installation Verification Test IVT (v nadaljevanju: IVT), namestitev in integracija predmetne opreme ter izvedba šolanja.
Telekomunikacijska oprema obsega:
1. Modularni prenosni sistem Cisco ONS
15530, 2 kosa.
2. Optični ojačevalnik EDFA, 2 krat.
3. Optični ojačevalnik EDFA na kolokacijah, 2 krat.
4. FICON stikalo Cisco MDS9216i, 4
krat.
Podroben opis in ostale zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
Če je znana, ocenjena vrednost brez
DDV: 135,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
125 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan
od datuma prejema računa. Račun izstavi
ponudnik – izvajalec na podlagi potrjenega
dokumenta o uspešnem prevzemu opreme,
izvedbi IVT, namestitvi in integraciji ter izvedbi šolanja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo,
mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov
za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– registracijo podjetja oziroma samostojni podjetniki priglasitveni list,
– potrdilo o nekaznovanju,
– poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– podatki o kadrih.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-105/2006.
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IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije (razen za DPS) ali
opisne dokumentacije: rok za sprejemanje
zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop
do dokumentacije: 19. 5. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Če se, navedite ceno: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43010506, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, Swift
Code BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 5. 2006 do 15.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 5.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali
program(-e): PSF 0411 Schengenski izvedbeni načrt.
VI.3) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1) in III.2.2): tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima
ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka
dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik
posamezno dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
Opomba: v točki II/3 Trajanje naročila
ali rok za zaključek je podan skrajni rok.

Najkasnejši rok za dobavo blaga je 80 dni
od sklenitve pogodbe, najkasnejši rok za
izvedbo IVT, namestitev in integracijo predmetne opreme ter izvedbo šolanja pa 45 dni
po dobavi opreme.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. ++386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks ++386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite postopek o skrajnem(-ih)
roku(-ih) za vložitev pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
jr@mnz.si, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 4. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-10692/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba: Aljoša Drešar, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/58-72-100,
faks 01/528-46-18, elektronska pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.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: JN-O-3/2006-B-AD.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava računalniške strojne in programske opreme v ocenjeni vrednosti 18,5 mio
SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana-Polje, Studenec 48.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: sklop A – strojna oprema.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
14,5 mio SIT.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: sklop B – programska
oprema.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
4 mio SIT.
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: dobava
računalniške strojne in programske opreme
v ocenjeni vrednosti 18,5 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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– bančna garancija za resnost v višini
500.000 SIT na vsak ponujeni sklop,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 500.000 SIT za vsak
izbrani sklop do konca pogodbenega roka
za izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v šestih mesečnih obrokih brez obresti s
plačilnim rokom 60 dni, skladno z določili
pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik lahko zahteva,
da predloži skupina izvajalcev pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani in je
to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji – splošni pogoji po 42. členu ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da ima veljavno registracijo,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
kot ustrezna štejejo dokazila iz 42. člena
ZJN-1A.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– za ponujene računalnike morata na območju Republike Slovenije obstajati vsaj še
dva pooblaščena zastopnika in serviserja za
garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje,
o čemer ponudnik predloži potrdila s strani
principala za ponujeno blagovno znamko na
območju Slovenije, ki ne smejo biti starejša
od 30 dni,
– garancijska doba mora biti vsaj 48 mesecev za osebne računalnike in server (»on
site« za server) ter vsaj 36 mesecev za prenosne računalnike. Za ostalo opremo mora
biti garancijska doba vsaj tolikšna, kot je
opredeljena v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora naročniku predložiti dokumente, ki dokazujejo in dodatno pojasnjujejo specifikacijo ponujene opreme (izjemoma so lahko v angleškem jeziku).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-O-3/2006-BAD.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 5. 2006.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
na voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2006
ob 12. ure, v Ljubljani, Studenec 48, upravna zgradba PK Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudba mora
biti izročena naročniku v izvirniku.
Razpisna dokumentacija bo objavljena
tudi na spletni strani www.psih-klinika.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 192/06
Ob-10693/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo, kontaktna oseba: Lidija Gradišnik,
Vrbanska 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/25-05-800, faks 02/229-60-71, elektronska pošta: fk@uni-mb.si, internetni naslov:
fk.uni-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Univerza v Mariboru, Fakulteta
za kmetijstvo, kontaktna oseba: mag. Natalija Špec, Vrbanska 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-58-00, faks 02/229-60-71,
elektronska pošta: fk@uni-mb.si, internetni
naslov: fk.uni-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Univerza
v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo, s pripisom »ponudba-ultracentrifuga«, kontaktna
oseba: Lidija Gradišnik, Vrbanska 30, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/250-58-00, faks
02/229-60-71, elektronska pošta: fk@unimb.si, internetni naslov: fk.uni-mb.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup ultracentrifuge.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za kmetijstvo, Vrbanska 30, 2000
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razpisuje se ultracentrifuga, tehnične zahteve
in specifikacije razvidne v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 18. 5. 2006 in/ali konec
15. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti bančno garancijo v višini 1%
od vrednosti naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 30 dni od izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 5. 2006 do
9. ure.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: zainteresirani ponudniki nakažejo navedeni znesek na TRR
naročnika št. 01100-6090126312.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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 30. 6. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na javnem odpiranju so
lahko prisotni vsi predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 5. 2006
ob 10. uri, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo, sejna soba, Vrbanska 30,
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: 7. 4. 2006.
Univerza v Mariboru, Fakulteta za
kmetijstvo
Ob-10703/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna ose-

ba: mag. Marjana Sever Bračun, univ. dipl.
ekon., Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-24, faks 01/300-39-12,
elektronska pošta: marjana.bracun@zd-lj.si,
internetni naslov: www.zd-lj.si.
I.2) 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: JR-02/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ultrazvočni aparat z dodatno opremo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Ljubljana
– Moste – Polje, Dispanzer za ženske, Preglov trg 14, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 aparat z dodatno opremo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT;
– izjava banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti
pogodbe (brez DDV) s trajanjem garancije
10 dni po preteku roka za dobavo in montažo;
– izjava banke, da bo ponudnik pridobil bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 5% od vrednosti
pogodbe (brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,
– dokazilo o nekaznovanju,
– dokazilo, da proti ponudniku ni pričet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– dokazilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke,
vse, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti,
– dokazilo, da je ponudnik sposoben naročilo izvesti v zahtevanem času dobave in
montaže,
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja najmanj 24-mesečno garancijsko dobo,
– izjava o plačilnih pogojih,
– bančna garancija za resnost po
nudbe,
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– izjava banke o pridobitvi zahtevanih
bančnih garancij,
vse, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja možnost preizkusa ponujenega aparata s pripadajočo opremo v času ocenjevanja ponudb na lokaciji naročnika,
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja usposabljanje uporabnikov,
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja zahtevan odzivni čas v primeru okvare aparata in čas za odpravo okvare ter zagotavlja
ustrezen servis,
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja zahtevan časovni rok, v katerem je še možna
dobava rezervnih delov,
– izjava o referencah in certifikatih,
vse, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski podračun 01261-6030921845 UJP,
model 00, sklic 06803102.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 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 10. 7. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 5. 2006 ob
10. uri; Zdravstveni dom Ljubljana – Uprava, II. nadstropje, sejna soba, Metelkova 9,
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-10704/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-79-711,
faks 01/47-79-698, elektronska pošta:
jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/snaga.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Olga Okorn, soba 114, I.
nadstropje, Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-96-28, faks 477-97-13,
elektronska pošta: olga.okorn@snaga.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Snaga
javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: tajništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba 118,
I. nadstropje, Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-96-20, faks 477-97-13,

elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga/.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 5/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je dobava komunalnih vozil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Snaga, d.o.o., Povšetova
6, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 34.14.45.12-0, dopolnilni besednjak:
E029-2; dodatni predmet, glavni besednjak: 34.14.45.11-3, dopolnilni besednjak:
E056-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.14.45.12-0,
dopolnilni
besednjak:
E029-2; dodatni predmet, glavni besednjak: 34.14.45.11-3, dopolnilni besednjak:
E056-0.
2) Kratek opis: smetarska vozila.
3) Obseg ali količina: 6 kosov.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.14.45.12-0,
dopolnilni
besednjak:
E029-2; dodatni predmet, glavni besednjak: 34.14.45.11-3, dopolnilni besednjak:
E056-0.
2) Kratek opis: pralno – smetarsko vozilo.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.14.45.12-0,
dopolnilni
besednjak:
E029-2; dodatni predmet, glavni besednjak: 34.14.45.11-3, dopolnilni besednjak:
E056-0.
2) Kratek opis: kotalni prekucnik za prevoz komunalnih odpadkov.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.14.45.12-0,
dopolnilni
besednjak:
E029-2; dodatni predmet, glavni besednjak: 34.14.45.11-3, dopolnilni besednjak:
E056-0.
2) Kratek opis: poltovorno vozilo.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
284,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
najmanj 5% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po pogodbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.

Št.

40 / 14. 4. 2006 /

Stran

2877

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 28 z dne 17. 3.
2006, Ob-7705/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
Merila za smetarsko vozilo:
– cena: 60 točk,
– dobavni rok: 5 točk,
– preseganje osnovnih tehničnih zahtev:
30 točk,
– servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja: 5 točk.
Merila za pralno – smetarsko vozilo:
– cena: 60 točk,
– dobavni rok: 5 točk,
– preseganje osnovnih tehničnih zahtev:
16 točk,
– servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja: 5 točk.
Merila za kotalni prekucnik za prevoz
komunalnih odpadkov:
– cena: 60 točk,
– dobavni rok: 5 točk,
– preseganje osnovnih tehničnih zahtev:
16 točk,
– servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja: 5 točk.
Merila za poltovorno vozilo:
– cena: 60 točk,
– dobavni rok: 5 točk,
– servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja: 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 5/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 6. 2006.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki
d.d. številka 02924-0020286671 oziroma na
blagajni podjetja Snaga d.o.o., Povšetova 6,
1000 Ljubljana, med 8. in 9.30 in med 10. in
13. uro, s pripisom JR B 6/05 in identifikacijske številke za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 6. 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: na odpiranju ponudb
lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila
oddali komisiji pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 6. 2006
ob 9. uri; Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, v sejni sobi št. 200, II. 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.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-10750/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Brežice, kontaktna oseba:
Vladislava Špilek, Levstikova 18, 8250
Brežice, Slovenija, tel. 07/46-60-200, faks
07/46-60-204, elektronska pošta: o-brezice.nm@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Brežice,
Levstikova 18, Brežice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
– sklop 1: meso in mesni izdelki,
– sklop 2: perutninsko meso in izdelki,
– sklop 3: jajca,
– sklop 4: zamrznjene ribe,
– sklop 5: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 6: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
– sklop 7: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 8: žita in mlevski izdelki,
– sklop 9: sveže in suho sadje in zelenjava,
– sklop 10: konzervirano sadje in zelenjava,
– sklop 11: zamrznjeno sadje in zelenjava,
– sklop 12: sadni sokovi, sirupi in ostala
pijača,
– sklop 13: splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in konec 31. 8.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza naslednjim
merilom:
– cena – 85%,
– reference – 5%,
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– dodatne ugodnosti – 5%,
– certifikat kakovosti – 5%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 5. 2006 do 12.
ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR OŠ Brežice, št. 01209-6030645130.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 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: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 5. 2006
ob 9. uri; Osnovna šola Brežice, Levstikova
18, Brežice.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu osnovne šole do roka za
oddajo ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 4. 2006.
Osnovna šola Brežice
Ob-10751/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Slobodan Milojević, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-85-52, faks
01/241-86-46, elektronska pošta: slobodan.milojevic@uni-lj.si.
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: Univerza v
Ljubljani, kontaktna oseba: Slobodan Milojević, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-85-52, faks 01/241-86-46,
elektronska pošta: slobodan.milojevic@unilj.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup in montaža opreme za računalniško mrežo: objekt Fakultete za družbene
vede v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Fakulteta za družbene
vede, 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 nakup in montaža
opreme za računalniško mrežo 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
julija 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:

– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
od ponudbene vrednosti izstavljena v skladu
z vzorcem garancije,
– 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. izjava se izdaja v skladu
z vzorcem garancije,
– originalne izjave banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki jo bo ponudnik izstavil ob primopredaji opreme. izjava
se izdaja v skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izstav
ljene začasne situacije se bodo plačevale
v 60 dneh od dneva uradnega prejema računa potrjenega s strani svetovalnega inženiringa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Za izpolnjevanje pogojev je ponudnik
dolžan ponudbi priložiti naslednje dokaze:
1. potrdilo o registraciji,
2. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence,
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
4. potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih, ki ga izda davčni ali drug pristojni
organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
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 z
poravnanimi zapadlimi obveznostmi, izvleček iz bilance stanja in izkaza poslovnega
izvida za leto 2004 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank pri katerih ima odprte transakcijske račune. Ponudnik dokaže
ekonomsko finančno sposobnost pogoji:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi;
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Seznam opravljenih dobav blaga iz naslova razpisanih del v obdobju 2003, 2004
in 2005 (razpisni obrazec št. 4):
– oprema vsaj dveh javnih objektov v
vrednosti nad 15 mio SIT (brez DDV) ali
– oprema vsaj štirih javnih objektov v
vrednosti nad 5 do 15 mio SIT (brez DDV).
Obrazcu morajo biti priložena dokazila
naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja (razpisni obrazec
4a), sicer pogoj ne bo izpolnjen.
Seznam zaposlenih strokovnjakov (razpisni obrazec št. 5), ki bodo odgovorni za
izvedbo pogodbe, in sicer:
– odgovorni vodja razpisanih del,
– odgovorni vodja za dobavo in montažo
razpisane opreme.
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.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije. Plačilo na
TTR LIZ-Inženiring 19100-0010023743 Deželna banka Slovenije, d.d.
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: 17. 5. 2006 do 10.
ure, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12
(vložišče), 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 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: 17. 5. 2006
ob 12 uri, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg
12, soba 77/78/I. nadstr., Ljubljana.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Univerza v Ljubljani
Ob-10752/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Slobodan Milojević, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-85-52, faks
01/241-86-46, elektronska pošta: slobodan.milojevic@uni-lj.si.
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 01/3-44-050, 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: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Slobodan Milojević, Kongresni trg 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-85-52, faks
01/241-86-46, elektronska pošta: slobodan.milojevic@uni-lj.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža multimedijske opreme za objekt Fakultete za družbene vede
v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Fakulteta za družbene
vede, 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 montaža
multimedijske 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
julija 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
od ponudbene vrednosti izstavljena v skladu
z vzorcem garancije,
– 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. izjava se izdaja v skladu
z vzorcem garancije,
– originalne izjave banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki jo bo ponudnik izstavil ob primopredaji opreme. izjava
se izdaja v skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izstavljene začasne situacije se bodo plačevale
v 60 dneh od dneva uradnega prejema računa potrjenega s strani svetovalnega inženiringa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Za izpolnjevanje pogojev je ponudnik
dolžan ponudbi priložiti naslednje dokaze:
1. potrdilo o registraciji,
2. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence,
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
4. potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih, ki ga izda davčni ali drug pristojni
organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
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 z
poravnanimi zapadlimi obveznostmi, izvleček iz bilance stanja in izkaza poslovnega
izvida za leto 2004 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank pri katerih ima odprte transakcijske račune. Ponudnik dokaže
ekonomsko finančno sposobnost pogoji:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi;
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Seznam opravljenih dobav blaga iz naslova razpisanih del v obdobju 2003, 2004
in 2005 (razpisni obrazec št. 4):
– oprema vsaj dveh javnih objektov v
vrednosti nad 50 mio SIT (brez DDV) ali
– oprema vsaj štirih javnih objektov v vrednosti nad 20 do 40 mio SIT (brez DDV).
Obrazcu morajo biti priložena dokazila
naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja (razpisni obrazec
4a), sicer pogoj ne bo izpolnjen.
Seznam zaposlenih strokovnjakov (razpisni obrazec št. 5), ki bodo odgovorni za
izvedbo pogodbe in sicer:
– odgovorni vodja razpisanih del,
– odgovorni vodja za dobavo in montažo
multimedijske opreme.
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,
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije. Plačilo na
TTR LIZ-Inženiring 19100-0010023743 Deželna banka Slovenije, d.d.
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: 17. 5. 2006 do 10.
ure, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12
(vložišče), 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: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2006
ob 14. uri, Univerza v Ljubljani, Kongresni
trg 12, soba 77/78/I. nadstr., Ljubljana.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Univerza v Ljubljani
Št. 145/06
Ob-10754/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JZ Zdravstveni dom Celje, kontaktna
oseba: Nada Martinčič, Gregorčičeva 5,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/54-34-520,
faks 03/54-34-501, elektronska pošta:
nada.martincic@zd-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JZ Zdravstveni dom
Celje, kontaktna oseba: Jožica Novak, referent za javna naročila, Gregorčičeva 5,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/54-34-282,
faks 03/54-34-501, elektronska pošta: jozica.novak@zd-celje.si, stanislav.kajba@zdcelje.si, podrobnejša navodila so podana v
razpisni dokumentaciji.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: JZ Zdravstveni dom Celje, kontaktna oseba: Nada Martinčič, Gregorčičeva
5, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/54-34-520,
faks 03/54-34-501, elektronska pošta:
nada.martincic@zd-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: JZ Zdravstveni dom Celje, kontaktna oseba: Nada
Martinčič, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/54-34-520, faks 03/54-34-501,
elektronska pošta: nada.martincic@zd-celje.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Opis: dobava ultrazvočnega aparata za preglede srca, ožilja, abdomna in
mehkih delov.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-JNP/06-004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je dobava ultrazvočnega aparata za preglede srca, ožilja,
abdomna in mehkih delov za JZ Zdravstveni dom Celje; tehnične značilnosti
oziroma podrobnejši opis predmeta javnega
naročila je podan v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: JZ Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva 5, 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: predmetni ultrazvočni aparat – 1 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 7. 4. 2006, konec najkasneje 20. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bianco menica z menično izjavo za resnost ponudbe;
– ponudnik mora v ponudbi priložiti lastno menico za resnost ponudbe, bianco
podpisano in s pečatom, z menično izjavo, v višini 10% pogodbene vrednosti brez
protesta;
– ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi
potrjeno in podpisano izjavo, da bo v primeru izbora na javnem razpisu naročniku ob
podpisu pogodbe predložil lastno menico,
bianco, podpisano in s pečatom, z menično
izjavo, v višini 10% pogodbene vrednosti za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, brez
protesta, z veljavnostjo en dan po preteku
roka za dokončno izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z Zakonom o javnih naročilih
ZJN-1 – 42. člen in 42.a člen ter razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
V skladu z 42. členom Zakona o javnih
naročilih:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ponudnikovi vodilni delavci v preteklih treh letih pred objavo naročila niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja niso bili pravnomočno obsojeni;
4. izjava ponudnika, da njegovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem
ali sodne preiskave, in da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem ali
izdana odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
5. da ni kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
6. dokazilo pristojnega okrožnega sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek;
7. dokazilo pristojnega davčnega organa RS o poravnanih davkih, prispevkih in
drugih obveznih dajatvah ali poslovnih obveznostih;
8. izjava ponudnika, da mu zakon ne prepoveduje sklenitev pogodbe;
9. izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
(Opomba: Podrobnejše zahteve glede
predložitve dokazil so podane v razpisni
dokumentaciji.)
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. ponudnik mora dokazati, da v letu
2004 ni izkazal izgube iz poslovanja in da
so bili doseženi čisti prihodki iz prodaje v
letu 2004 večji od razpisane vrednosti blaga
po tem javnem naročilu;
7. podati dokazila o poslovanju na transakcijskih računih pri njegovi poslovni banki,
iz katerega bo razviden promet zadnjih šestih mesecev – solventnost ponudnika ter
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
evidentiranih neporavnanih obveznosti (in
da transakcijski računi v preteklih 6 mesecih
niso bili blokirani).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. da predloži seznam dobav najmanj
treh enakovrednih UZ aparatov predmetnemu po tem javnem razpisu iz katerega mora
biti razvidno, da jih je dobavil na območju
Republike Slovenije v zadnjih dveh letih –
reference ponudnika;
9. da poda izjavo o ponujenem garancijskem roku;
10. da predloži izjavo o servisiranju.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 15-17 z dne
17. 2. 2006, Ob-3739/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ceno,
2. reference ponudnika,
3. garancijo,
4. servis,
5. plačilne pogoje,
6. odkup starega UZ aparata.
(Opomba: Podrobneje so merila opredeljena v razpisni dokumentaciji.)
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 145/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva objave v Ur. l. RS osebno v tajništvu
Zdravstvenega doma Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, pri Nadi Martinčič, tel.
03/54-34-520, faks 03/54-34-501, ali pa mu
jo bo naročnik na zahtevo izročil po pošti.
Zahtevek za izročitev razpisne dokumentacije pošljete na faks 03/54-34-501, kateremu je potrebno priložiti davčno številko
ponudnika ter potrdilo o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije na TRR 01211 –
6030279633.
Cena: 15.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 5. 2006 do
10. 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: 10. 5. 2006
ob 11. uri; JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, sejna soba – trakt
A, I. nadstropje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
JZ Zdravstveni dom Celje
Ob-10762/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Komunala Kranj, javno
podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Roman
Šter, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj,
Slovenija, tel. 04/28-113-64, 041/343-139,
faks 04/28-113-61, elektronska pošta:
rster@komunala-kranj.si, internetni naslov:
www.komunala-kranj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/28-113-00, faks 04/28-113-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/28-113-00, faks 04/28-113-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira dobavitelja materiala za javni vodovod.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: celotno področje, ki ga
pokriva Komunala Kranj, d.o.o., v okviru
upravljanja javnega vodovoda.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izbira
dobavitelja materiala za javni vodovod, ki
obsega sklope blaga:
A) cevi in fazoni duktil od φ 80 do φ 400
mm,
B) PE cevi 80 in 100 od φ ½¨do φ 110
mm,
C) armature, zasuni, hidranti, navrtni zasuni in ostalo,
D) krogelni ventili, pocinkane cevi in fitingi,
E) vodomeri od φ ¾¨do φ 100 mm,
F) kanalska litina,
G) tesnilni, pritrdilni ter ostali drobni material.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila najmanj 70 dni od dne izdaje fakture.
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: da je ekonomsko in finančno usposobljen izvesti javno naročilo, da razpolaga z
osebjem potrebnim za izvedbo naročila, da
je registriran in ima dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, da ima poravnane vse zapadle
poslovne obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija za opravljanje dejavnosti,
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, potrdilo, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1/P ali
BON1/SP, izjava o poravnanih zapadlih poslovnih obveznostih.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 5. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: opraviti osebni
prevzem oziroma poslati pisni zahtevek na
naslov: Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks 04/28-113-01 ali e-mail:
jpk@komunala-kranj.si.
Plačati materialne stroške na TRR Komunale Kranj št. 07000-0000464429 pri Gorenjski banki d.d. Kranj, pri čemer navedite
namen plačila: »plačilo razpisne dokumentacije – izbira dobavitelja materiala za javni
vodovod«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 5. 2006 ali 40 dni
od odposlanja obvestila do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 8. 2006 in/ali 70 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom za
zastopanje. V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati
pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 5. 2006
ob 12. uri; Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj; sejna soba družbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Št. 430-49/2006-18
Ob-10936/06
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 43/2006-ODP za
dobavo priznanj MORS in ostale kovinske
galanterije.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je razdeljen v 3
sklope, in sicer:
1. sklop: artikli iz žganega emajla,
2. sklop: artikli prevlečeni s prozornim poliesterskim emajlom,
3. sklop: artikli ostale, razne kovinske
galanterije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DDP centralno skladišče MORS, Miheličeva ulica, 1000 Ljubljana-Šentvid, od ponedeljka do petka, od 8.
do 14. ure, ali kak drug kraj v Sloveniji, ki bo
naveden na naročilnem listu.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 45.42.11.60-3, dopolnilni besednjak:
E170-5, E171-2, E172-9; dodatni predmeti,
glavni besednjak: 36.21.00.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Priznanja MORS in ostala kovinska galanterija:
1. sklop: artikli iz žganega emajla: razna priznanja z nadomestnimi znaki, oznake
in drugo (priznanja, medalje, plakete, redi,
oznake, znaki, kokarde, nadomestne oznake, noži, mala in velika sablja MO, sponke,
igle idr.),
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2. sklop: artikli prevlečeni s prozornim
poliesterskim emajlom: spominski in promocijski znaki, plakete, značke, spominski
kovanci, kravatne igle, obeski, namizna piramida, nadomestne in druge oznake idr.,
3. sklop: ostala, razna kovinska galanterija: priznanja, plakete, obeski, spominski
kovanci, znaki, oznake pripadnosti, značke,
kravatne igle, ploščice z napisom priimka,
vžigalniki, podstavek z zastavico, grb RS,
identifikacijska ploščica z verižico idr.
Količina za vse tri sklope skupaj – skupaj
v okvirnem obsegu 180.000 kosov; okvirno
330 različnih artiklov v obsegu 1 do 10.000
kosov, ki se bodo naročali, po potrebi, z
naročilnimi listi, od sklenitve pogodbe pa do
predvidoma 31. 12. 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 6. 2006 in/ali konec
predvidoma najkasneje 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– kolikor ponudba (skupna vrednost
vseh ponujenih sklopov) presega vrednost
30,000.000 SIT brez DDV, je potrebno ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, v višini najmanj 1% od vrednosti
ponudbe, brez DDV (skupaj vrednost vseh
ponujenih sklopov), kot jamstvo, da bo, če
bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom
pod razpisnimi pogoji, veljavno najmanj 120
dni od dneva odpiranja ponudb;
– kolikor ponudba (skupna vrednost
vseh ponujenih sklopov) presega vrednost
30,000.000 SIT brez DDV, je potrebno ponudbi priložiti izjavo banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, nepreklicno in brezpogojno, v višini najmanj 1% od vrednosti pogodbe, brez
DDV, z veljavnostjo vsaj še 1 mesec čez
trajanje pogodbe, v kolikor bo s ponudnikom
sklenjena pogodba in bo ta presegala vrednost 30,000.000 SIT brez DDV.
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
ponudbe,
– podpisano in žigosano krovno izjavo,
– za ponujeni sklop izpolnjeno, podpisano in žigosano prilogo ponudba/cene, z obvezno ponudbo vseh artiklov v ponujenem
sklopu (vpisane cene pri vseh artiklih) in
– podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila, ki so natančno predpisana v razpisni
dokumentaciji v poglavju IV:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno ali lastno izjavo, da to ni potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
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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, dokazila razvidna iz razpisne
dokumentacije iz poglavja IV.
Ponudnik ne sme imeti blokiranega transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih
do vštevši dneva sestave obrazca o plačilni
sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: priloge k ponudbi.
– da je ponudnik tehnično in kadrovsko
sposoben izvesti javno naročilo; dokazila
razvidna iz razpisne dokumentacije iz poglavja IV.;
– da ima ponudnik priloženo izjavo (priloga iz razpisne dokumentacije) za doseganje
tehničnih zahtev po posameznem razpisanem in prijavljenem sklopu;
– da ima ponudnik priložen ustrezen vzorec glede na prijavljeni sklop.
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. 31 z dne
24. 3. 2006, Ob-8022/06; UL EU: 2006/S
56-058299 z dne 22. 3. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
Naročnik bo javno naročilo po posameznem sklopu oddal ponudniku, ki bo predložil najnižjo skupno vrednost sklopa.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-49/2006-18.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 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 43/2006-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
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 dokumenta-
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cija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: 121 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 5. 2006
ob 9. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: informativni
dan – možen ogled vzorcev, skic, fotografij
idr., bo organiziran v prostorih naročnika:
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana,
dne: 25. 4. 2006 med 9. in 11. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-10957/06
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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava in dobava varnostnih ograj za
potrebe interventne zamenjave na državnih cestah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: hitre glavne in regionalne ceste.
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: 1. 7. 2007.
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:
– transakcijski račun ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni
ponudbi v zadnjem letu pred oddajo ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: izjava o ne
blokiranem 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 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 5. 6. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 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. 6. 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
320,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 430-203/2006-3
Ob-10960/06
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, kontaktne osebe: 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: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktne osebe: 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.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.

Št.

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 121/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup sredstev vojaške policije
Sklop
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Ponudnik mora, kolikor skupna vrednost
ponudbe presega 30,000.000 SIT brez
DDV:
– predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do 30. 7.
2006,
– predložiti izjavo banke o izdaji bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-

Predmet

ME

Količina

1

Torbica za pištolo

kos

10

2
3

Tok za pištolo (palačinka)
Taktični jopič
Pas
Podpas
Tok za na pas za pištolo Beretta 92FS (vrtljiv)
Taktična podloga za na nogo s tokom za na pas za varnostnike
Tok za nabojnik – pištole Beretta 92FS
Torbica za svetilko s svetilko
Etui za teleskopsko palico + teleskopska palica
Etui za plinski razpršilec + razpršilec
Etui za nož + nož
Etui za radijsko postajo
Etui za lisice
Nalepke za pečatenje
Komplet kavljev in karabinov za odpiranje vozil
Zaščitna čelada za markerja službenega psa (z zaščito
glave)
Zaščitni neprebojni jopič za psa
Pupilometer
Ogledalo teleskopsko z lastnim virom svetlobe
Ogledalo za pregled podvozja vozil, veliko
Merilec hitrosti – ročni laserski
Vadbene tonfe – palica PR 24
Pulzator
Brezrokavnik odsevni z napisom MILITARY POLICE
Brezrokavnik odsevni z napisom VOJAŠKA POLICIJA
Ročni detektor kovine
Etilometer
Alkotest / profesionalni alkometer s tiskalnikom
Motoristična čelada z vizirjem

kos
kos
kos
kos
kos

20
15
100
100
60

kos

40

kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kpl
kpl

100
100
100
100
100
100
100
1
1

kos

2

kos
kos
kos
kos
kpl
kos
kos
kos
kos
kos
kpl
kpl
kos

4
10
8
6
1
30
2
100
200
4
3
1
6

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ponudniki lahko podajo ponudbo za posamezne sklope, pri čemer morajo ponuditi
vse pozicije, ki so vsebovane v posameznem sklopu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ul. b.š., Ljubljana – Šentvid.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18 10 00 00-0, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 18 11 20 00-7, 18 13 16 00-2, 18
44 42 00-5, 18 51 21 00-2, 19 22 52 00-1,
25 24 13 10-8, 29 81 22 00-6, 29 85 24 00-0,
31 62 30 00-9.
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: glej točko II.1.6.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se bo sklepala za enkratni nakup, ponudbe morajo biti veljavne do
realizacije posla.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:

veznosti in izbrani ponudnik bo moral predložiti naročniku v 10ih dneh po sklenitvi
pogodbe (kolikor bo skupna vrednost pogodbe presegala vrednost 30,000.000 SIT
brez DDV) garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 2% od skupne
vrednosti pogodbe brez DDV in bo morala
veljati še 30 dni od predvidenega zadnjega
roka dobave.
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:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske
družbe) – fotokopija izpiska iz sodnega
registra podjetja ali druge ustrezne
evidence,
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– za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik) – sklep AJPES o vpisu v Poslovni register Slovenije.
– 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.
– 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.
– 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:
– za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa,
– za fizične osebe (samostojni podjetniki
in obrtniki): izpis AJPES o vpisu v Poslovni
register Slovenije, ne starejši od 30 dni od
datuma predložitve ponudbe.
– 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.
– 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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
– da je finančno in poslovno sposoben
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdani v letu 2006 ali
– fotokopija BON –1/P izdan v letu 2006
ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdani v letu 2006.
b) Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
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– 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 razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi (tehnična opremljenost, skladiščni prostori, servisna mreža, ukrepi za
ugotavljanje kakovosti) za kakovostno realizacijo predmeta javnega naročila (dokazilo:
podpisana izjava o zagotavljanju pogojev in
tehnične ter kadrovske ustreznosti glede na
zahteve naročnika),
– da ponujeni artikli ustrezajo tehničnim in ostalim zahtevam naročnika, ki so
sestavni del te razpisne dokumentacije (dokazilo: podpisana izjava o zagotavljanju pogojev in tehnične ter kadrovske ustreznosti
glede na zahteve naročnika),
– da je potrdil veljavnost ponudbe in roke
plačil,
– da je priložil bančno garancijo ter izjavo, kolikor skupna vrednost ponudbe presega vrednost 30,000.000 SIT brez DDV,
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis,
– da ima izpolnjeno prijavo na sklope,
– da ima priložene tehnične specifikacije,
zahtevane podatke ter vzorce kot je zahtevano pri posameznih sklopih (za sklope, ki
jih ponuja),
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano ponudbo – cene,
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogobe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-203/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 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 121/2006-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
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 17. 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 izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 5. 2006
ob 10. 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: 10. 4. 2006.
Ministrstvo za obrambo

Gradnje
Št. 430-23/2006/14

Ob-10366/06

Popravek
V javnem razpisu za izvedbo gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del, za gradnjo
Policijske postaje Gorišnica, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 31 z dne 24. 3. 2006,
Ob-7852/06, se spremeni točka VI.3) Dodatne informacije, ki se pravilno glasi:
Ponudnik lahko pisno zahteva dodatna
pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo,
vendar ne pozneje kot pet dni pred rokom,
ki je določen za predložitev ponudbe. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa
v treh dneh od prejema pisnega vprašanja,
vsem potencialnim ponudnikom, ki so prejeli razpisno dokumentacijo, posredoval pisni
odgovor.
Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko ponudniki naslavljajo na
vzpostavljen informacijski sistem, do katerega pridejo preko spletnega naslova
http://www.mju.gov.si/index.php?id=22
ali neposredno na naslovu: http://www2.
gov.si/javnar/jnvodg.nsf.
Odgovori se objavljajo na omrežju internet na zgoraj navedenemu informacijskem
sistemu, postavljenem v ta namen. Ponudnikom, ki naročijo odgovore, pa se pošiljajo
tudi preko elektronske pošte.
Naročnik bo dajal pojasnila oziroma odgovarjal na vprašanja v zvezi s predmetnim
javnim razpisom le, kolikor bodo postavljena
v informacijskem sistemu v mapi z oznako
03/06 VV. Na vprašanja, ki bodo postavljena
v informacijskem sistemu v drugih mapah,
naročnik ne bo odgovarjal.
Ostali deli razpisne dokumentacije z
oznako 03/06 VV ostanejo nespremenjeni.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-10579/06
Popravek
V javnem razpisu za gradnjo Centralne čistilne naprave Kočevje, objavljenem
v Ur. l. RS, št. 19-20 z dne 24. 2. 2006,
Ob-4879/06, se popravijo naslednje točke:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predvidoma 20 mesecev od oddaje naročila.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pogoj »C.č) Ključno osebje« se spremeni tako, da sedaj glasi:
C.č) Ključno osebje:
– odgovorni vodja del mora dokazati, da
izpolnjuje pogoje, ki jih za primer zahtevnih objektov določa 77. oziroma 78. člen
ZGO-1,
– operativni vodja del mora imeti vsaj 5
let delovnih izkušenj na področju gradbeništva in vsaj srednjo izobrazbo tehnične
smeri.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Točka »Dokazilo C.č)« se spremeni tako,
da sedaj glasi:
Dokazilo C.č):
– izpolnjeni spremenjeni priloženi obrazci »Vprašalnik za odgovornega vodjo del« in
»Vprašalnik za operativnega vodjo del«,
– za odgovornega vodjo del potrdilo o
vpisu v ustrezen imenik pristojne poklicne
zbornice ter v primeru tuje fizične osebe dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev
iz 78. člena ZGO-1.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: Ur. l. RS, št. 19-20 z dne
24. 2. 2006, Ob-4879/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 20. 4. 2006.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu podjetja
Projekt d.d. Nova Gorica ob predložitvi
dokazila o vplačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo na transakcijski račun št.
10100-0036180995.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 4. 2006 do 12.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 4. 2006
ob 11. uri; sedež Občine Kočevje – sejna
soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Občina Kočevje
Ob-10342/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Cerklje na Gorenjskem, kontaktna oseba: Andreja Jerala, Trg Davorina Jenka 13,
4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija, tel.
04/28-15-800, faks 04/28-15-820, elektronska pošta: obcinacerklje@siol.net, internetni
naslov: www.cerklje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova lokalnih cest na območju Občine Cerklje.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Cerklje na Gorenjskem.
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 del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: takoj po podpisu pogodbe, konec oktober 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% od vrednosti pogodbe, ki jo bo izbrani
izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu
pogodbe,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 10% od
vrednosti pogodbe. Garancijo bo izbrani izvajalec dostavil naročniku ob primopredaji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe, kot obvezni sestavni del
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: ponudniki morajo za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati dejansko stanje registracije
ponudnika,
– kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega dovoljenja
potrebno oziroma izjavo, da za njegovo dejavnost takšno dovoljenje ni potrebno,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravočasno obsojen in ni
vpisan v kazensko evidenco, ki ni starejše
od 60 dni od datuma odpiranja ponudbe,
– potrdilo, da ima poravnave davke ali
prispevke določene z zakonom, ki ga izda
davčni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta:
2003, 2004 in 2005).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj za istovrstna dela;
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po predpogodbi;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
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pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan od
8. do 11. ure do 11. 5. 2006.
Cena: 24.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je na voljo na naslednjem naslovu: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg
Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ob predložitvi dokazila o vplačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo v višini
24.000 SIT na račun 01212-0100006686,
sklic 18 75116-7130007-04301306.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 5. 2006
ob 10. uri; Občina Cerklje na Gorenjskem,
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, II. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 4. 2006.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Ob-10348/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kočevje, kontaktna oseba: Borut
Hočevar, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/893-82-36, faks
01/893-82-30, elektronska pošta: Cestno.podrocje@obc-kocevje.si, internetni
naslov: www.kocevje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kočevje, kontaktna
oseba: Vesna Hrovat, Ljubljanska cesta 26,
1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/893-82-28,
faks 01/893-82-30, elektronska pošta: vlozisce@obc-kocevje.si, internetni naslov:
www.kocevje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
redna vzdrževalna in investicijsko – vzdrževalna dela na lokalnih cestah na območju Občine Kočevje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Kočevje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: košnja trave in ročno ter
strojno obsekovanje.
3) Obseg ali količina
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: junij 2006.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: ureditev odvodnjavanja,
bankin, muld ter ročno in strojno čiščenje
prepustov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: junij 2006.
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Sklop št. 03
2) Kratek opis: obnova gramoznega sloja, navoz materiala, grederiranje, valjanje.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: junij 2006.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: krpanje asfaltnih vozišč
in asfaltiranje.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: junij 2006.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: izvajanje zimske službe.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: junij 2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: glej točko II.1.6.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek junij 2006 in/ali konec
31. 12. 2008.
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: v roku 60
dni od prejema potrjene situacije na vložišče
naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij ali
druge ustrezne evidence, iz katere je razvidno, da je ponudnik registriran za dejavnost,
ki je predmet naročila,
– dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če
je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom,
– izjavo ponudnika, da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna sodna ali upravna 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,
– potrdilo pristojnega davčnega urada,
da je ponudnik poravnal vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– potrdilo sodne ali druge enakovredne
evidence, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilanco stanja za preteklo leto (revidirano, če je ponudnik zavezan k reviziji
letnih računovodskih izkazov) iz katere je
razvidno, da je znašala višina letnih celotnih prihodkov ponudnika najmanj trikratno
ponujeno vrednost,
– obrazec BON 2 ali drugo enakovredno
dokazilo ponudnikove banke, iz katerega
mora izhajati, da ponudnikov transakcijski
račun/i v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
dokazila niso blokirani,
– izjavo ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo posla.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tri pozitivno potrjene reference iz obdobja zadnjih treh let za vrednost gradbenih
del višje od 150,000.000 SIT,
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– predložitev kalkulativnih elementov,
– izjava ponudnika o izpolnjevanju formalnih delovnih in tehničnih pogojev, da ima
ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti.
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 15. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila na transakcijski račun Občine Kočevje, št. 01248-0100005213
pri UJP Novo mesto, namen nakazila razpisna dokumentacija Vzdrževanje občinskih
cest.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 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 15. 10. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno. V postopku odpiranja lahko sodelujejo ponudniki,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 5. 2006
ob 13. uri; Občina Kočevje – Oddelek za
okolje, infrastrukturo in gospodarstvo, Ljubljanska c. 26, Kočevje.
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: 4. 4. 2006.
Občina Kočevje
Št. 430-151/2006-3
Ob-10349/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, kontaktna oseba: Ciril Pangršič, tel.
01/471-21-12, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-21-12, faks
01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: RS, Ministrstvo za obrambo,
kontaktna oseba: Ciril Pangršič, Vojkova
cesta št. 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-21-12, faks 01/471-16-37.
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: MORS – 809/06- ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: investicijsko vzdrževalna dela na objektu
Re Co Brežice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Brežice, objekt regijskega
centra za obveščanje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
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
5% od vrednosti investicijsko vzdrževalnih
del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del bo naročnik plačeval po
situacijah (60 dni), kot je razvidno 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: pravni akt o izvedbi
JN, skladno z drugim odstavkom 47. člena
ZJN-1-UPB1.
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: so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo pristojnega organa o registraciji
ponudnika, v katero sodi izvajanje javnega
naročila; pravne osebe (gospodarske družbe) predložijo redni izpis iz sodnega registra
za dejavnost, katere predmet je razpis; samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu (t.i.
priglasitveni list) in obrtno dovoljenje.
Odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje
javnega naročila in je na podlagi posebnega
zakona tako dovoljenje potrebno (odločbo
izda pristojni organ upravne enote, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, skladno z Zakonom o
gospodarskih družbah, v nasprotnem primeru zadostuje lastna izjava, da ponudnik tako
dovoljenje ne potrebuje).
Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje, Kazenska evidenca) in
lastna izjava ponudnika.
Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek (podjetja predložijo potrdila pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register, samostojni
podjetniki pa predložijo potrdila, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi Davčnega urada).
Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke določene z zakonom (potrdilo izda Davčna uprava RS, Davčni urad).
Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje, Kazenska evidenca).
Podatke o finančnem stanju podjetja;
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2004
(dokument na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejši od 3 mesecev!).
Samostojni podjetniki predložijo davčno
napoved za leto 2004, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o
stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
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Dokumenti, ki ga izda uradna institucija in
katerega datum izdaje s strani uradne institucije na dan odpiranja ponudb ne smejo biti
starejši od 3 mesecev (ne glede na starost
dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno
relevantno stanje ponudnika na dan oddaje
ponudb glede zahtevanega pogoja).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Poročilo pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik v svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma
revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe, poravnal vse svoje zapadle obveznosti
do dobaviteljev blaga, pod izvajalcev in ko
operantov (skladno s 6. členom Odredbe o
finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99, 64/01).
Potrdilo, da je ponudnik poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve (ne starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe).
Ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti svoje ponudbe, izdano s strani banke
smiselno po priloženem obrazcu in izjavo
banke, da bo v primeru sklepanja pogodbe
izdala ponudniku bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od vrednosti pogodbe in bančno garancijo
za pravočasno odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% od vrednosti pogodbe.
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.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 5. 2006, vsak
delovni dan med 8. in 10. uro.
Prevzem dokumentacije je lahko osebno
ali po pošti. Pred tem je potrebno predložiti
pooblastila (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika,
številko javnega razpisa).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
18. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 5. 2006
ob 11. uri; Ljubljana, Vojkova cesta št. 61.
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: 4. 4. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 371-2-0009/2006-202
Ob-10364/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ravne na Koroškem, kontaktna
oseba: mag. Rajko Hovnik, Gačnikova 5,

2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
02/870-55-10, faks 02/870-55-41, elektronska pošta: rajko.hovnik@ravne.si, internetni
naslov: www.ravne.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Ravne na Koroškem, kontaktni osebi: mag. Rajko Hovnik in
Andrej Bukovec, Gačnikova 5, 2390 Ravne
na Koroškem, Slovenija, tel. 02/870-55-10,
02/870-55-20, faks 02/870-55-41, elektronska pošta: rajko.hovnik@ravne.si, internetni
naslov: www.ravne.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Ravne na Koroškem, kontaktni osebi: Darja Čepin in mag. Rajko Hovnik, Gačnikova 5, 2390 Ravne na Koroškem,
Slovenija, tel. 02/870-55-10, 02/870-55-35,
041/643-575, faks 02/870-55-41, elektronska pošta: rajko.hovnik@ravne.si, internetni
naslov: www.ravne.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Ravne na Koroškem, kontaktna oseba: mag.
Rajko Hovnik, Gačnikova 5, 2390 Ravne
na Koroškem, Slovenija, tel. 02/870-55-10,
02/870-55-35, faks 02/870-55-41, elektronska pošta: rajko.hovnik@ravne.si, internetni
naslov: www.ravne.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: rekonstrukcija krožne ceste
v naselju Javornik II. faza.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Ravne na Koroškem – naselje Javornik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija krožne ceste v naselju Javornik II.
faza, gradbena dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek gradnje 20. 6. 2006 in
konec 1. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
60 dni po prejemu mesečne 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: v razpisni dokumentaciji, po
pravilih ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih
(ZJN-1 – UPB1 št. 36/04).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z zakonom o javnih naročilih (ZJN-1 – UPB1 št.
36/04) in razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam izvedb gradenj zadnjih treh let.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: skladno z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-1 – UPB1 št.
36/04).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 17. 5. 2006 do
11. ure.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
TRR
01303-0100009987.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele k naročniku najkasneje do 23. 5. 2006 do 11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne 23. 5. 2006
ob 12. uri; Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova 5, Ravne na Koroškem – sejna
dvorana (pritličje levo).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 4. 2006.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 430-25/2006
Ob-10367/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ilirska Bistrica, kontaktna oseba:
Stanislav Škrab, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, Slovenija, tel. 05/714-13-61,
faks 05/714-12-84, elektronska pošta: stanko.skrab@ilirska.bistrica.si, internetni naslov: www.ilirska-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.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
most čez reko Reko pri Ambrožiču na lokalni cesti LC 135010 Ambrožič – Ostrožno Brdo /sanacija/.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokalna cesta LC 135010
Ambrožič – Ostrožno Brdo, Občina Ilirska
Bistrica.
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: 2 meseca od oddaje naročila, konec 31. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za resnost ponudbe v višini 2,130.000
SIT in veljavnostjo 120 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvršena
dela se bodo obračunavala na podlagi mesečnih situacij na osnovi dejansko izvršenih
količin iz gradbene knjige in cenah na enoto. Ob končanju vseh del se izstavi končna
obračunska situacija po istem načinu kot
začasna. Naročnik je dolžan plačati situacijo
v roku 60 dni od uradnega datuma prejema.
V slučaju pripomb na situacijo je izvajalec
dolžan sporni znesek popraviti. Sporne zadeve bosta investitor in izvajalec razčistila
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do naslednje situacije, oziroma pred končno
situacijo. Izvajalec je dolžan, pred izstavitvijo končne obračunske situacije, odpraviti
vse morebitne pomanjkljivosti in napake.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora v
ponudbi navesti morebitne podizvajalce. V
primeru skupnega nastopanja pri ponudbi,
mora skupina ponudnikov predložiti pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: za izkazovanje sposobnosti
mora ponudnik, podizvajalci ali soizvajalci
v primeru skupne ponudbe, izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji)
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila,
– 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; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerokoli 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,
(ekonomsko – finančni pogoji)
– da je ponudnik ekonomsko – finančno
sposoben,
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega transakcijskega računa in
ni imel neporavnanih obveznosti,
(tehnični pogoji)
– da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi,
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za pravne osebe izpisek iz sodne ali
druge evidence, za samostojne podjetnike
pa priglasitev na davčnem uradu,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek…,
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, ki ga
izda davčni ali drug organ države, kjer ima
ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 in BON 2 za pravne osebe,
oziroma bilanco stanja in izkaz poslovnega
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izida, ki jih potrdi pristojni davčni urad za
samostojne podjetnike,
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov TRR, da le ta v preteklih 6 mesecih
ni bil blokiran in ni imel neporavnanih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših primerljivih
gradenj v zadnjih 3 letih skupaj s potrdili o
dobro opravljenem delu, z vrednostmi izvedenih del in datumi izvedb.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. potrjene reference.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 5. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
št. 01238-0100016470 odprtega pri Upravi za javne prihodke Postojna, z navedbo
predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2006
ob 10. uri; Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica; sejna
soba I/1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 4. 2006.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-10416/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, kontaktni osebi: Dušan Lipold
za tehnične informacije in Barbara Gašperlin za splošne informacije, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, kontaktni osebi:
Erika Andrlič in Stanka Horvat, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 430/20-2006.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je investicijsko
vzdrževanje objektov Carinske uprave
RS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacije v okviru Carinskega urada Brežice, Carinskega urada Celje,
Carinskega urada Dravograd, Carinskega
urada Jesenice, Carinskega urada Koper,
Carinskega urada Ljubljana, Carinskega
urada Maribor, Carinskega urada Murska
Sobota in Carinskega urada Sežana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 45.3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 45.3.
2) Kratek opis: investicijsko vzdrževanje na lokacijah v okviru Carinskega urada
Brežice.
3) Obseg ali količina: po specifikaciji.
Sklop št. 2
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 45.3.
2) Kratek opis: investicijsko vzdrževanje na lokacijah v okviru Carinskega urada
Celje.
3) Obseg ali količina: po specifikaciji.
Sklop št. 3
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 45.3.
2) Kratek opis: investicijsko vzdrževanje na lokacijah v okviru Carinskega urada
Dravograd.
3) Obseg ali količina: po specifikaciji.
Sklop št. 4
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 45.3.
2) Kratek opis: investicijsko vzdrževanje na lokacijah v okviru Carinskega urada
Jesenice.
3) Obseg ali količina: po specifikaciji.
Sklop št. 5
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 45.3.
2) Kratek opis: investicijsko vzdrževanje na lokacijah v okviru Carinskega urada
Koper.
3) Obseg ali količina: po specifikaciji.
Sklop št. 6
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 45.3.
2) Kratek opis: investicijsko vzdrževanje na lokacijah v okviru Carinskega urada
Ljubljana.
3) Obseg ali količina: po specifikaciji.
Sklop št. 7
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 45.3.
2) Kratek opis: investicijsko vzdrževanje na lokacijah v okviru Carinskega urada
Maribor.
3) Obseg ali količina: po specifikaciji.
Sklop št. 8
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 45.3.
2) Kratek opis: investicijsko vzdrževanje na lokacijah v okviru Carinskega urada
Murska Sobota.
3) Obseg ali količina: po specifikaciji.
Sklop št. 9
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 45.3.
2) Kratek opis: investicijsko vzdrževanje na lokacijah v okviru Carinskega urada
Sežana.
3) Obseg ali količina: po specifikaciji.
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Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ponudba se lahko nanaša na:
– celotni predmet javnega naročila, tj. na
investicijsko vzdrževanje objektov na posameznih lokacijah naročnika v okviru vseh
carinskih uradov, ali
– njegov posamezni del, tj. na investicijsko vzdrževanje objektov na posameznih
lokacijah naročnika v okviru posameznih
carinskih uradov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek del v letu 2006 je
31. 10. 2006, v letu 2007 31. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Če ponudba ponudnika presega 120 milijonov SIT, priloži ponudnik svoji ponudbi
garancijo za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru ponudnik priloži svoji ponudbi
menico za resnost ponudbe.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo,
da bo v primeru izbora predložil:
– garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če njegova ponudba presega 120 milijonov SIT, oziroma
– lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če njegova ponudba
ne presega 120 milijonov SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60. dan od dneva uradnega 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:
Glede finančne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– v preteklih šestih mesecih do vključno datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel
blokiranega transakcijskega računa;
– ponudnik mora imeti poravnane vse
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, zapadle do
dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa
javnega naročila;
– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
60 dni od dneva prejema računa.
Glede poslovne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– ponudnik mora predložiti najmanj tri reference v vrednosti nad 30 mio SIT za dela,
ki so enaka predmetu javnega naročila;
– veljavnost ponudbe ponudnika ne sme
biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja
ponudb;
– ponujeni rok izvedbe vseh del investicijskega vzdrževanja objektov Carinske
uprave RS ne sme biti daljši od razpisanega
v posameznem letu;
– ponujena garancija ponudnika na opravljena dela v zvezi z investicijskim vzdrževanjem objektov Carinske uprave RS ne sme
biti krajša od 24 mesecev;
– ponudnik mora navesti svoje podatke
glede svoje kadrovske strukture, zmogljivosti, službe kakovosti, načina upoštevanja in
reševanja reklamacij in referenc.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazila o veljavni registraciji dejavnosti ponudnika
1.1. za pravne osebe – gospodarske
družbe:

– izpisek iz sodnega registra podjetij izdan s strani okrožnega sodišča;
1.2. za fizične osebe – samostojne podjetnike posameznike:
– priglasitveni list pričetka poslovanja;
2. izjava z naslednjo vsebino: Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da smo poskrbeli za izpolnjevanje vseh
predpisanih pogojev za začetek opravljanja
dejavnosti (minimalni tehnični in sanitarnozdravstveni pogoji);
3. izjava z naslednjo vsebino: Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo,
da imamo poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve;
4. a) izjava z naslednjo vsebino: Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo poravnane vse zapadle
poslovne obveznosti;
ali
b) mnenje pooblaščenega revizorja,
ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po knjigovodskih listinah izkazano, da je poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev, kooperantov do 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila;
5. izjava z naslednjo vsebino: Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nismo bili kaznovani za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
6. izjava z naslednjo vsebino: Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da proti nam ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
7. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje;
8. izjava ponudnika po odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov
skupaj s priloženo pogodbo s podizvajalci
oziroma pogodbo o skupnem nastopanju in
pisnimi izjavami vseh podizvajalcev, da je
ponudnik pravočasno in pravilno poravnal
svoje zapadle poslovne obveznosti do njih;
9. izjava o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazila o ekonomsko – finančni sposobnosti ponudnika
· za pravne osebe – gospodarske družbe:
– BON-1/P;
· za fizične osebe – samostojne podjetnike posameznike:
– BON-1/SP.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjeni pripravljeni obrazci
s strani naročnika v razpisni dokumentaciji v rubrikah »Opis kadrovske strukture«,
»Zmogljivosti«, »Služba kakovosti«, »Način upoštevanja in reševanja reklamacij« in
»Reference«.
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 16. 5. 2006.
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Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2006
ob 10. uri; Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sejni sobi št. 234.
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.4) Dodatne informacije: po sklenitvi
pogodbe z izbranim najugodnejšim ponudnikom lahko naročnik v času trajanja pogodbe
odda naročilo po postopku s pogajanji brez
predhodne objave v skladu in s pogoji 89. in
97. člena ZJN-1A.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2006.
Carinska uprava RS
Ob-10518/06
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: občina@kamnik.si, internetni
naslov: www.kamnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Kamnik,
kontaktna oseba: Kamin Anton, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel.
01/83-18-100, faks 01/83-18-119, elektronska pošta: občina@kamnik.si, internetni naslov: www.kamnik.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Kamin
Anton, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-105, 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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. izgradnja novega vrtca, dovozne
poti,
2. dobava in montaža opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kamnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: izgradnja novega vrtca z
dovozno potjo.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: dobava in montaža opreme vrtca.
3) Obseg ali količina: po popisu iz projekta.
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:
Kompletna izgradnja vrtca za 150 otrok
z dovozno potjo.
Dobava in montaža opreme za vrtec.
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II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: julij 2006–januar 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek julija 2006 in/ali konec
januarja 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po potrjenih situacijah.
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 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,
BON 1 in BON 2 ter potrdilo o solventnosti
ponudnika.
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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in BON 2,
potrdilo banke o solventnosti ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da razpolaga s potrebnimi kapacitetami za izvedbo
javnega naročila.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-29522/05 z dne 4. 11.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – 95%,
2. pogarancijsko vzdrževanje – 3%,
3. druge ugodnosti ponudnika – 2%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 5. 2006.
Cena: 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: 8. 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 8. 7. 2006 in/ali 61 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: 8. 5. 2006
ob 11. uri; Občina Kamnik, Glavni trg 24,
sejna soba št. 17, pritličje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2006.
Občina Kamnik

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-10523/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Trebnje, kontaktna oseba: mag. Štefan
Velečič, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, Slovenija, tel. 07/34-81-112, faks 07/34-81-131, elek
tronska pošta: stefan.velecic@trebnje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Trebnje, kontaktna
oseba: mag. Štefan Velečič, Goliev trg 5,
8210 Trebnje, Slovenija, tel. 07/34-81-112,
faks 07/34-81-131, elektronska pošta: stefan.velecic@trebnje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: modernizacija občinskih
cest.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija cestne infrastrukture v
Občini Trebnje, izvedba asfaltarskih in
gradbenih del za leto 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na celotnem območju
Občine Trebnje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev 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:
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– podatki o finančnem stanju,
– reference.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– revidirana bilanca stanja ali izpisek iz
bilance stanja za zadnje poslovno leto,
– izkaz poslovnega izida za zadnja 3 poslovna leta,
– podatki o boniteti poslovanja (BON-1)
in podatki o plačilni sposobnosti (BON-2) za
gospodarske družbe oziroma potrdilo banke
o solventnosti za s.p.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– razpoložljiva tehnična opremljenost
(mehanizacija),
– seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih petih letih,
– reference o izvedenih gradnjah v zadnjih petih letih – izjava naročnika,
– izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti zahtevane tehnične usposobljenosti.
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 15. 5. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na TRR 01330-0100016133, sklic
00-7130007, s pripisom razpisna dokumentacija za asfaltiranje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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 30. 7. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: komisija za razpis in
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2006
ob 13. uri; Občina Trebnje, Goliev trg 5,
Trebnje, velika sejna soba (pritličje).
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2006.
Občina Trebnje
Št. 00701-3/2006
Ob-10526/06
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:
preplastitev ceste G1-6/0339 Pivka–Ribnica od km 6.100 do km 8.150.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0339 cesta G1-6
Pivka–Ribnica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.21-3.
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: konec 15. 11. 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.
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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 3. 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: 3. 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: 3. 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
115,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10528/06
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.
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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:
zaključna gradbena dela na interventni
obvozni cesti R1-203 Bovec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1003 cesta R1-203
Bovec (po obvoznici – žaga.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.21-3.
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
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)
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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 3. 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: 3. 5. 2006 do 9. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 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 80,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10529/06
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 obnovo vozišča Žaga–
Kobarid.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1004 cesta R1-203
Žaga–Kobarid.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.21-3.
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: 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).
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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 3. 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: 3. 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: 3. 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 68,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10531/06
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 »Pišece« na cesti
R3-677/2002 Pišece–Zg. Pohanca–Krško
v km 4,116.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 2292 cesta G3-677
Pišeče–Zg. Pohanca–Krško.
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).
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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 16. 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: 16. 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.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 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
112,500.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10532/06
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:
R3-704/1355 reko Ribnica–Podvelka:
gradbena dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1355 cesta R3-704
Ribnica–Brezno.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.31.20-6.
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: 450 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.
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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 16. 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: 16. 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: 16. 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
210,500.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-10533/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Črna na Koroškem, kontaktna oseba:
Mojca Dimnik, vodja režijskega obrata, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija, tel. 02/870-48-10, faks 02/870-48-21,
elektronska pošta: obcina@crna.si, mojca.dimnik@crna.si,
internetni
naslov:
http://www.crna.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 430-04/20006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija komunalnih vodov (fekal-
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na kanalizacija in vodovod) od Lampreč
do Centra 101.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Črna
na Koroškem.
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: obseg
in vsebina razpisane gradnje sta razvidna iz
razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila; začetek 1. 6. 2006, konec 1. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 1% od
ponudbene vrednosti,
– bančna garancija ali garancija zavarovalnice za dobro izvedbo posla v višini 2%
od ponudbene vrednosti,
– bančna garancija ali garancija zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 3% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi 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:
Pogoji za dokazovanje pravnega statusa:
1. Ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
Dokazilo – priloga 1 ponudbe:
– Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence.
2. Ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Dokazilo – priloga 2 ponudbe:
– Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence: odločbo, da ponudnik
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
izdano na podlagi posebnega predpisa (kot
je npr. 19. člena Zakona o zavodih, 6. člena
Obrtnega zakona ali podobno).
Če zakon, ki določa posebne pogoje za
začetek opravljanja dejavnosti, ki je predmet
razpisa ne obstaja, ponudnik predloži lastno
izjavo, da tak zakon ne obstaja, ter da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila.
Če obstaja zakon, ki določa posebne
pogoje za začetek opravljanja dejavnosti,
ne predvideva pa izdaje odločbe, ponudnik
predloži lastno izjavo, da izpolnjuje posebne
pogoje iz tega zakona za opravljanje dejavnosti, kije predmet javnega naročila, čeprav
teh pogojev pred začetkom opravljanja dejavnosti nihče ne preverja.
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 – priloga 3 ponudbe:
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
4. 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
zoper ponudnika ni bil uveden kateri koli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima
sedež.
Dokazilo – priloga 4 ponudbe:
– Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (potrdilo pristojnega sodišča, da
ponudnik ni v stečaju, prisilni poravnavi ali
likvidaciji).
5. Ponudnik ima poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo – priloga 5 ponudbe:
Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, da ima ponudnik poravnane davke.
Pogoji za dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti:
6. Stopnja finančne varnosti: ponudnik
mora izkazati, da je njegova realizacija v
preteklem letu znašala vsaj dvakratnik vrednosti ponudbe brez DDV in: v zadnjih 6
mesecih ponudnik ni imel blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih
obveznosti;
Dokazilo – priloga 6 ponudbe:
– Obrazec BON, iz katerega je razvidno
zadnje bilančno stanje in da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni
imel blokiranih poslovnih računov in na dan
pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti. Obrazec mora biti
aktualen (izkazovati mora stanje tekočega
ali preteklega meseca).
Pogoji za dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti:
7. Ponudnik mora izkazati vsaj dve referenci, podobni predmetu javnega naročila po istovrstnosti in obsegu. Referenci ne
smeta biti starejši od petih let (relevanten
je datum končnega prevzema) pred objavo
razpisa. Referenca šteje za podobno, če gre
za rekonstrukcijo istovrstnega predmeta javnega naročila (GOl dela – rekonstrukcija komunalnih vod). Referenca šteje za podobno
po obsegu, če je njena vrednost vsaj enaka
vrednosti ponudbe brez DDV;
Dokazilo – priloga 7 ponudbe:
– Če so bili kupci naročniki po ZJN-l,
mora biti dokazilo izdano v obliki potrdila, ki
ga izda in podpiše pristojni organ.
– Če kupci niso bili naročniki po ZJN-l,
potrdilo potrdijo ti kupci. Kadar to ni mogoče, zadostuje ponudnikova izjava o času in
kraju izvršitve dela.
Potrdilo (ali izjava) mora, ne glede na
to, kdo ga izda, vsebovati: datum izvedbe
(obdobje izvajanja od podpisa pogodbe do
končnega prevzema), pogodbeno vrednost
brez DDV, potrdilo dajalca reference, daje
bil predmet naročila dobro oziroma kakovostno opravljen (opravljen skladno s pogodbenimi določili), navedbo kontaktne osebe
dajalca reference in kontaktnega telefona,
kraj izvedenih del, datum izdaje reference
ter podpis dajalca reference.
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8. Vodja projekta mora biti redno zaposlen pri ponudniku ter izpolnjevati pogoje za
odgovornega vodjo del pri Inženirski zbornici Slovenije. Vodja projekta je že bil vodja
uspešno zaključenega podobnega projekta (GOl dela – rekonstrukcija komunalnih
vod).
Dokazila – priloga 8 ponudbe:
Za dokazovanje redne zaposlitve:
– Kopija pogodbe o zaposlitvi ali kopija
relevantne strani delovne knjižice.
Za dokazovanje usposobljenosti vodje
projekta:
– Ustrezna listina, ki jo izdaja Inženirska
zbornica Slovenije.
9. Skladnost ponujenih del z zahtevami
iz specifikacij, projekta in popisa del. Za
napake materialov v konstrukciji in izvedbi
gradbenih del daje izvajalec garancijo za
dobo 10 let. Splošni garancijski rok 2 leti.
Garancijski rok za vgrajeno opremo, ki po
zakonu potrebuje garancijo, vsaj 12 mesecev (oziroma proizvajalčev rok garancije,
če je ta daljši). Izvedbeni rok: 120 dni po
podpisu pogodbe (rok uvedbe v delo je 7
dni po podpisu pogodbe). Ponudnik razpolaga z zadostnim številom kadrov, kapacitet
in opreme za izvedbo razpisanega posla.
V primeru partnerske (konzorcijske) ponudbe mora biti priložena pogodba o skupnem
nastopanju, iz katere je razvidno najmanj
kdo je poslovodeči partner, preko katerega
se izvedejo plačila in ki v imenu konzorcija
podpiše ponudbo in pogodbo ter kdo od
partnerjev je odgovoren za posamezna dela
v ponudbi.
Dokazilo – priloga 9 ponudbe:
– Posebna dokazila v tej točki niso potrebna (razen pogodbe o skupnem nastopanju v primeru partnerskih ponudb, ki se
priloži kot priloga 9).
Ponudnik s podpisom ponudbe potrdi, da
se strinja z navedenimi pogoji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov, Zakon o lokalni samoupravi.
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.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 5. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: po računu na Občina Črna na Koroškem, Center 101, TRR:
01216-0100010176.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 5. 2006 ali 39
dni od odposlanja obvestila najkasneje 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 1. 10. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 5. 2006
ob 12.30; Občina Črna na Koroškem.
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: 6. 4. 2006.
Občina Črna na Koroškem
Št. 41405-00028/2005 0100 Ob-10534/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, kontaktna oseba: mag. Boris Škerbinek, Ul.
heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/220-12-03, faks 02/220-12-07, elektronska pošta: boris.skerbinek@maribor.si,
internetni naslov: http://www.maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Maribor,
Kabinet župana, kontaktna oseba: mag.
Boris Škerbinek, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-12-03,
faks 02/220-12-07, elektronska pošta: boris.skerbinek@maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Maribor, kabinet
župana, kontaktni osebi: mag. Boris Škerbinek in Danica Mirkovič, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-12-03 in
02/220-12-01, faks 02/220-12-07, elektronska pošta: boris.skerbinek@maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Maribor, vložišče, Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Opis: adaptacija, sanacija, rekonstrukcija in prenova mariborskega gradu za
potrebe pokrajinskega muzeja v Mariboru
– IV. etapa podaljšane II. faze.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija, sanacija, rekonstrukcija in
prenova Mariborskega gradu za potrebe
Pokrajinskega muzeja v Mariboru – V.
etapa podaljšane II. faze (restavratorska
in konservatorska dela v svečani dvorani
in svečanem stopnišču).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor-Mesto.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 15. 5. 2006 do 31. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
bodo izvršena v roku 60 dni po situacijah,
kot je podrobneje definirano v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
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– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanja
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
ekonomsko-finančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 24. 4. 2006.
Cena 20.000 (DDV vključen v ceno).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila Pristojbina za javni razpis 00-71309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje. rok oddaje ponudb
10. 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: 31. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 5. 2006
ob 13. uri; Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, soba št. 122.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2006.
Mestna občina Maribor
Ob-10600/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Lekarna Brežice, kontaktna oseba: Pavla Jurkas, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-47-30, faks 07/499-47-37,
elektronska pošta: pavla.jurkas@lekarnabrezice.si, internetni naslov: www.lekarnabrezice.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:
izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za obnovo Lekarne Brežice po
načelu »ključ v roke«.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Brežice.
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, obrtniških in instalacijskih del za
obnovo Lekarne Brežice po načelu »ključ
v roke«.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe in/ali konec najkasneje 60 dni od sklenitve pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancije banke oziroma zavarovalnice
za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti;
– originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti;
– originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se izvajajo v 60 dneh po uradnem prejemu
s strani pooblaščenega inženiringa potrjene
situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Gospodarske družbe (pravne osebe)
predložijo vse registrske liste iz sodnega
registra, samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list DURS. Potrdilo, da ponudnik
ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen na osnovi sodne
odločbe. 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 ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije ali da ni
prenehal poslovati na osnovi sodne odločbe. Potrdilo izda Okrožno sodišče. Potrdilo
pristojnega davčnega organa RS, da ima
ponudnik poravnane davke in prispevke, določene z zakonom.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: gospodarske
družbe: obrazec BON-2 in mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v zvezi s
poravnanimi zapadlimi obveznostmi v skladu z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov; potrdila o plačilni
sposobnosti pri vseh bankah, pri katerih ima
odprte transakcijske račune, o boniteti in
plačilni disciplini in sposobnosti ponudnika
v zadnjih 6 mesecih. 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; potrdila bank o
stanju na transakcijskih računih za zadnjih
6 mesecev pred odpiranjem ponudb, ter
podatke o morebitnih blokadah le-teh. Pogoj: ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni bil v
blokadi, na dan pred sestavitvijo dokazila
ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
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Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb oziroma 15 dni
mnenje pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: spisek referenc, to je najvažnejših opravljenih investicij v zadnjih petih
letih, in sicer na treh objektih visokih gradenj
z vrednostjo del nad 80 mio SIT (brez DDV).
Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov o kvalitetno izvedeni investiciji in
v skladu s pogodbenimi določili naročnika,
ki ga ponudnik v obrazcu navaja. Seznam
zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo
odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni
za nadzor kakovosti. Spisek najvažnejših
opravljenih investicij za predvidenega vodjo
del, ki ga ponudnik v obrazcu navaja in sicer
v zadnjih petih letih na treh objektih visokih
gradenj z vrednostjo del nad 80 mio SIT
(brez DDV).
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 4. 5. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne dokumentacije se nakaže na TTR št.
01209-603027402, odprt pri UJP Krško,
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: 4. 5. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 5. 2006
ob 13. uri; Lekarna Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, v dežurni sobi lekarne
v pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Lekarna Brežice
Št. 080-09-2804
Ob-10606/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Železniki, kontaktna oseba: Mirjam Tolar, Češnjica 48, 4228 Železniki, Slovenija,
tel. 04/500-00-00, faks 04/500-00-20, elektronska pošta: uprava@obcina.zelezniki.si,
internetni naslov: www.zelezniki.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.

II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja fekalne kanalizacije Selca – Dolenja vas (5. faza).
Predmet javnega naročila je gradnja
glavnega zbirnega kanala S fekalne kanalizacije naselij Selca in Dolenja vas. Gradnja
se bo začela ob pokopališču v Selcih, kjer
se je zaključila 4. faza gradnje in se nadaljevala med desnim robom regionalne ceste in
S zidom pokopališča do črpališča Č4, ki je
lociran ob levem robu Selške Sore oziroma
hudourniškem potoku. Od črpališča Č4 poteka tlačni vod do gravitacijskega kanala na
regionalni cesti Železniki – Škofja Loka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Železniki; naselji
Selca in Dolenja vas.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
fekalne kanalizacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 9. 2006 in konec
16. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
s pogoji 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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 5. 2006.
Cena: 5.000 SIT oziroma 20,86 EUR.
Pogoji in način plačila: na blagajni Občine Železniki, soba št. 19 ali z virmanom
na transakcijski račun Občine Železniki, št.
01346-0100007492, sklic 00 015715.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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 ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 5. 2006
ob 13. uri; Občina Železniki, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Občina Železniki
Ob-10694/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
IMOS, projektiranje, inženiring, tehnično
svetovanje in gradnje, d.d., Ljubljana, po
pooblastilu Ministrstva za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nataša Mazi, Dunajska 56, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-33-346,
faks 01/47-333-05, elektronska pošta:
natasa.mazi@imos.si, internetni naslov:
www.imos.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, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija kotlovnice v Šolskem
centru Celje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šolski center Celje, Pot
na Lavo 22, 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: rekonstrukcija kotlovnice – gradbeno obrtniška
dela, strojne instalacije in elektroinstalacije,
ocenjena vrednost del 60 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 6. 2006 in konec
31. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– zavarovanje za resnost ponudbe – bianco menica z menično izjavo v višini 10%
ponudbene vrednosti,
– ponudnik predloži s strani ponudnika
potrjen (podpisan in požigosan) vzorec priloženega finančnega zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti iz razpisne
dokumentacije,
– ponudnik predloži s strani ponudnika
potrjen (podpisan in požigosan) vzorec priloženega finančnega zavarovanja za odpravo
napak v garancijskem roku iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika ali fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stane ponudnika razpisne dokumentacije, ki ne sme biti starejši
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe;
– fotokopija potrdila izdanega s strani Ministrstva za pravosodje, Oddelek za kazensko evidenco, ki ne sme biti starejše od 15
dni od datuma oddaje ponudbe, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika, da v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna kazenska
odločba za kaznivo dejanje, ki bilo povezano z njegovim poslovanjem;
– fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence, ki ne sme biti
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starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da
proti ponudniku ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja, da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drugi postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi, v kateri državi ima sedež, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– originalno potrdilo pristojne izpostave
DURS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali
poslovnih obveznosti, določenih s predpisi
države, kjer ima sedež, oziroma ponudnik,
ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih mora
poravnati v Republiki Sloveniji;
– fotokopija potrdila BON-1/P, za samostojne podjetnike davčna napoved za leto
2004, potrjena s strani DURSa, ter potrdilo
banke o stanju na transakcijskem računu za
zadnje tri obračunsko zaključene mesece
pred odpiranjem ponudb, fotokopija potrdila
o solventnosti s strani banke, kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun, dokazila
ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ustrezne reference s področja rekonstrukcije in obnove kotlovnic v zadnjih 5 letih
od dne oddaje ponudbe skladno z razpisno
dokumentacijo;
– spisek zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe
in odgovorni za nadzor kakovosti skladno z
razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena ter izpolnjevanje pogojev zahtevanih v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 5. 2006.
Cena: 4.000 SIT (z vključenim DDV).
Valuta: pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije vsak delavnik od 8. do 13. ure
v tajništvu IMOSa d.d. Ljubljana, Dunajska
56, 1000 Ljubljana, poslovna stavba Beži
grajski dvor, 9. nadstropje, s predložitvijo
potrdila o nakazilu zneska 4.000 SIT na
TRR št. 05100-8011007067 Abanka, s pripisom plačilo razpisne dokumentacije ŠC
Celje – rekonstrukcija kotlovnice.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 5. 2006
ob 11. uri v prostorih IMOSa d.d. Ljubljana,
Dunajska 56, 1000 Ljubljana, poslovna stavba Bežigrajski dvor, 9. nadstropje.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
IMOS, projektiranje, inženiring, tehnično
svetovanje in gradnje, d.d., Ljubljana,
po pooblastilu Ministrstva za šolstvo in
šport
Ob-10700/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Mengeš, kontaktni osebi: Urbanc Andrej, Dolinšek Mitja, Slovenska 30, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 01/723-70-81,
faks 01/723-89-81, elektronska pošta: Mitja.dolinsek@menges.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 3-2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev dela Kamniške ceste z vgradnjo/obnovo komunalnih vodov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mengeš, regionalna cesta R1-225 odsek 1140 od km 0+260 do
km 0+600.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: na odseku ceste R1-225 v dolžini 340 m se obnavljajo/gradijo komunalni vodi (kanalizacija,
vodovod, plinovod, kabelske kanalizacije)
in obnavlja cestišče s pločniki in javno razsvetljavo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 4. 2006, konec 9. 5.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancijo za resnost ponudbe se zahteva v višini 10% ocenjene vrednosti naročila z DDV, oziroma v višini 9 mio SIT;
– garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je potrebno predložiti najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe in
sicer v višini 10% pogodbene vrednosti;
– garancija za odpravo napak v garancijskem roku izvajalec izroči ob primopredaji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo financirala po izstavljenih situacijah
v 60 dneh od prejema situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi;
– ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve ali zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug

postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež.
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);
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
– izjava, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem, skladna s predlogo;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
– potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, kjer ima sedež (ponudnik s sedežem v tujini, mora predložiti še
potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati);
– ostala dokazila v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o letnih prihodkih, skladna s predlogo;
– izjava o neblokiranem transakcijskem
računu, skladna s predlogo (pri skupni ponudbi je to izjavo dolžan predložiti vsak partner);
– izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih
sredstev, skladna s predlogo;
– izjava o poravnanih zapadlih obveznostih, skladna s predlogo (pri skupni ponudbi
je to izjavo dolžan predložiti vsak partner);
– ostala dokazila v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne
ceste, skladna s predlogo;
– izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila, skladna s
predlogo;
– ostala dokazila 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: JR 3-2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 5. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: EZR št.
01272-0100001612, sklic 00 2006-03.
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: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavniki podjetja ali pooblaščene osebe pravnih predstavnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 5. 2006
ob 10.30; sejna soba Občine Mengeš, Slovenska 30, 1234 Mengeš.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Občina Mengeš
Ob-10705/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Rače – Fram, kontaktna oseba: Irena
Arcet, Grajski trg 14, 2327 Rače, Slovenija,
tel. 02/609-60-17, faks 02/609-60-18, elektronska pošta: irena.arcet@race-fram.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) 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: preplastitev občinskih cest
JN 430/5-2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preplastitev obstoječih krajevnih in lokalnih cest. Dela zajemajo nekatere sanacije
cest, del odvodnjavanja in preplastitev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: točna lokacija razvidna
v razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: točna količina oziroma obseg javnega naročila
razviden v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se lahko izvajajo od ponedeljka do petka ves dan, vendar z ureditvijo obvoza oziroma na delu, kjer obvoz ni možen,
pa v soboto in nedeljo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 24. 5. 2006, konec 30. 9.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna ali zavarovalniška garancija
za resnost ponudbe v višini 5% pogodbene
vrednosti;
– izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok po prejemu fakture.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z 42. členom ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo:
– izpis iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje, da je ponudnik registriran
za dejavnost, ki je predmet JN;
– potrdilo, ki izkazuje zadnja stanja ponudnika (ne starejše od 90 dni), da proti
ponudniku ni uvedena ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek oziroma drug postopek, katerega

posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– potrdilo, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da v zadnjih petih letih pred objavo
JN ponudniku ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslavonjem (ne starejše
od 90 dni).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z 42. členom ZJN-1 in razpisno dokumentacijo:
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve (ne
starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference, zadostne tehnične
in kadrovske zmogljivosti, dokazila o zavarovanju odgovornosti:
– reference na enakih ali podobnih
objektih, ki so razvidni iz razpisne dokumentacije,
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih ter tehničnih specifikacijah za javne ceste (izjava ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in
tehničnimi specifikacijami za javne ceste in
izjava ponudnika o zagotovljenih tehničnih
zmogljivostih za izvedbo JN),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo ponudnika s podatki o vodilnem tehničnem osebju).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 430/5-2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom, z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa JN 430/5-2006 na transakcijski račun
01298-0100008874, s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije. Prevzem dokumentacije je lahko oseben ali po pošti. Pred tem je
potrebno predložiti dokazilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 4. 2008 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 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: 3. 5. 2006
ob 11. uri; v prostorih občinske uprave Občine Rače – Fram.
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: dodatne informacije dobite pri kontaktni osebi iz točke I.1.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Občina Rače – Fram
Št. 8/06
Ob-10707/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dolnov, d.o.o., kontaktna oseba: Lidija Žibert, Šuceva 23, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/20-13-030, faks 04/20-13-027, elektronska pošta: dolnov@dolnov.si, internetni naslov: www.dolnov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja javne infrastrukture za stanovanjske objekte lamele J2 in L v Mrzli
dolini, Novo mesto (cesta, vodovod, hodnik za pešce, pešpot, javna razsvetljava,
kanalizacija, gradbena dela za telekomunikacije in kabelsko KTV in plinovod).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mrzla dolina, 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: vrednost razpisanih gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del po projektantskem predračunu znaša 70,000.000 SIT brez DDV.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se bodo izvajala maj, junij, julij,
avgust 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
60 dni po potrjenih situacijah.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudnik nastopa
s podizvajalci, je potrebno za vsakega podizvajalca priložiti vsa zahtevana potrdila kot
za glavnega izvajalca.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi nekega 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; 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;
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obve-
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znosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj
sedež v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati;
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem;
– da nudi 60-dnevni plačilni rok od potrditve računa;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 6,000.000 SIT, veljavno
še 3 dni po preteku pogodbenega roka;
– izjavo banke za pridobitev garancije za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
6,000.000 SIT;
– 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 in da
so skupni prihodki ponudnika v letu 2005
znašali vsaj 600 milijonov SIT;
– da je v zadnjih treh letih opravil vsaj
dve nizki gradnji v znesku nad 50 milijonov
SIT (za posamezni objekt) in ima potrdilo
naročnika o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe;
– da predloži seznam izobrazbene in
strokovne kvalifikacije vodstva gradbišča in
ostalih delavcev kot to zahteva priloga v
razpisni dokumentaciji;
– da ni dal zavajajočih podatkov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek. 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;
– potrdili, da je poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti,
zapadle do dneva dviga potrdil, ki ju izdata
pristojni davčni urad in carinska uprava, potrdili ne smeta biti starejša od 30 dni;
– izjava ponudnika, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika;
– izpisek iz sodne in druge enakovredne
evidence o registraciji oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnost,
ki ga izda pristojni davčni urad. Potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON1 in BON2 ali BON3 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.
Ponudnikov skupni promet v letu 2005 mora
znašati vsaj 600 milijonov SIT. Dokumenti
ne smejo biti starejši od 30 dni;
– da nudi 60-dnevni plačilni rok;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 6,000.000 SIT veljavno
še 3 dni po preteku pogodbenega roka;
– izjava banke za pridobitev garancije za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
6,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– seznam, da je v zadnjih treh letih opravil vsaj dve investiciji nizke gradnje nad 50
milijonov SIT (za posamezni objekt) ter ima
za opravljeno delo potrdilo o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe;
– izjava ponudnika, da ni dal zavajajočih
podatkov;
– da predloži seznam izobrazbene in
strokovne kvalifikacije vodstva gradbišča in
ostalih delavcev kot to zahteva priloga v
razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 5. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun pri Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana, številka: 29000-0001835291.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni zastopniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2006
ob 12. uri; Dolnov, proizvodnja, inženiring,
trgovina, d.o.o., Šuceva 23, 4000 Kranj,
Uprava podjetja – 2. 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.4) Dodatne informacije:
Dolnov, proizvodnja, inženiring, trgovina,
d.o.o., Kranj po pogodbi o gradnji komunalne infrastrukture z Mestno občino Novo
mesto objavlja razpis za izvedbo navedenih
del.
Obseg oziroma vsebina del se lahko do
sklenitve pogodbe zmanjša v delu, ki se nanaša na gradbena dela za kabelsko, plinsko
in telekomunikacijsko omrežje (sporazumi
s posameznimi upravljalci komunalnih vodov).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Dolnov, d.o.o.
Št. 430-0012/2006
Ob-10740/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Rogaška Slatina, kontaktna oseba:
Aleš Otorepec, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel. 03/818-17-00,
faks 03/818-17-24, elektronska pošta: obcina@rogaska-slatina.si, internetni naslov:
www.rogaska-slatina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja kotlovnice na plin za II. OŠ Rogaška Slatina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: II. Osnovna šola, Ratanska vas 0 N, 3250 Rogaška Slatina.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50 500, 50 501,
50 503, 50 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: preureditev ogrevanja z izgradnjo lastne kotlovnice
na plin za II. OŠ in telovadnico.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2006 in/ali konec
20. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT in veljavnostjo
najmanj 60 dni po odpiranju ponudb;
– vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti izjavo o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi (bančno garancijo v višini 5% pogodbene vrednosti bo
predložil ob primopredaji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
60 dni od dneva 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: predložitev pravnega akta, iz
katerega je razvidno, kdo je nosilec posla in
sklenitelj 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:
– veljavna registracija (priložiti originalen
izpis iz sodnega registra ali druge ustrezne
uradne evidence, ki ne sme biti starejši od
30 dni),
– veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno (priložiti potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali
druge evidence, oziroma lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
potrebno),
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (priložiti originalno potrdilo Ministrstva
za pravosodje, ki ni starejše od 30 dni, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco),
– potrdilo pristojnega gospodarskega
oziroma okrožnega sodišča, da družba ni v
postopku stečaja oziroma prisilne poravnave (priložiti originalno potrdilo, ki ni starejše
od 30 dni),
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih, da ima ponudnik poravnane vse
prispevke in davke, skladno z veljavno zakonodajo (priložiti originalno potrdilo Ministrstva za finance, Davčne uprave RS, ki ni
starejše od 30 dni),
– izjava ponudnika, skladno s 6.točko četrtega odstavka 42. člena ZJN-1A (Uradni
list RS, št. 2/04),
– izjava o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije,
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– izjava o sposobnosti za izvedbo
posla,
– izjava o popolnosti ponudbenih cen,
– garancija za resnost ponudbe,
– izjava o izdaji garancije za odpravo
napak v garancijski dobi,
– minimalni plačilni rok je 60 dni,
– izjava o predvidenih podizvajalcih,
– izjava o resničnih in nezavajajočih podatkih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0012/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 5. 2006.
Pogoji in način plačila: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 5. 2006
ob 12. uri; sejna soba Občine Rogaška Slatina, I. nadstropje občinske zgradbe, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Občina Rogaška Slatina
Ob-10743/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Logatec, kontaktna oseba: Darja Mlinar,
Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, Slovenija,
tel. 01/759-06-00, faks 01/759-06-20, elektronska pošta: sprejem@logatec.si, internetni naslov: www.obcina-logatec.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Logatec, kontaktna oseba: Gvido Bokal, Tržaška cesta 15,
1370 Logatec, Slovenija, tel. 01/759-06-40,
faks 01/759-06-28, elektronska pošta: gvido.bokal1@logatec.si, internetni naslov:
www.obcina-logatec.com.
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:
vodovodni sistem Logatec – rekonstrukcija obstoječega vodovoda.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: mesto Logatec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. gradbena dela,
2. montažna dela,
3. material in transport.
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša skupaj 140,000.000 SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok dokončanja:
Izvedba prve polovice investicije v času
junij–oktober 2006.
Nadaljevanje del druge polovice investicije v času maj–oktober 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z ZJN-UPB1 (Ur. l. RS, št. 36/04)
42. člen (odstavek 1, točka 1-3).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJNUPB1 (Ur. l. RS, št. 36/04) 42.a člen.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN-UPB1 (Ur. l.
RS, št. 36/04) 42.a člen.
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 vsak delovni dan od
8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o plačilu
stroškov.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun
naročnika št. 01264-0100001228 odprt pri
Banki Slovenije s pripisom Vodovodni sistem Logatec – rekonstrukcija obstoječega
vodovoda.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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 30. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2006
ob 10. uri; sejna soba Občine Logatec.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 10. 4. 2006.
Občina Logatec
Ob-10744/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Logatec, kontaktna oseba: Darja Mlinar,
Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, Slovenija,
tel. 01/759-06-00, faks 01/759-06-20, elektronska pošta: sprejem@logatec.si, internetni naslov: www.obcina-logatec.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Logatec, kontak-
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tna oseba: Gvido Bokal, Tržaška cesta 15,
1370 Logatec, Slovenija, tel. 01/759-06-40,
faks 01/759-06-28, elektronska pošta: gvido.bokal1@logatec.si, internetni naslov:
www.obcina-logatec.com.
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:
izgradnja sanitarne in meteorne kanalizacije Jačka Logatec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: mesto Logatec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. zemeljska dela,
2. gradbena dela,
3. izvedba črpališča.
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša skupaj 115,000.000 SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek del: junij 2006, zaključek
del: oktober 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z ZJN-UPB-1 (Uradni list RS, št.
36/04) 42. člen (odstavek 1, točka 1-3).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJNUPB-1 (Uradni list RS, št. 36/04) 42.a člen.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN-UPB-1 (Uradni
list RS, št. 36/04) 42.a člen.
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 vsak delovni dan od
8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o plačilu
stroškov.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun
naročnika št. 01264-0100001228 odprt pri
Banki Slovenije s pripisom Sanitarna in meteorna kanalizacija Jačka Logatec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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 30. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2006
ob 13. uri; sejna soba Občine Logatec.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Občina Logatec
Ob-10745/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., kontaktni
osebi: Primož Posinek, tel. 03/425-33-21,
Andrej Marinček, tel. 03/425-33-20, Smrekarjeva 1, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-33-00, faks 03/425-33-60, elektronska pošta: primoz.posinek@energetikace.si, andrej.marincek@energetika-ce.si,
internetni naslov: www.energetika-ce.si
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Mateja Fideršek – poslovna sekretarka, Smrekarjeva
1, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-33-11,
faks 03/425-33-60.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, kontaktna oseba: Darja Marguč,
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/426-56-00, faks 03/426-56-32.
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: E-JN-PLIN 01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja nizkotlačnega plinovoda Zagrad – II.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestna občina Celje,
KS Pod Gradom.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja nizkotlačnega plinovoda v dolžini približno 2.700 metrov (predvideva se gradnja v
letu 2006 in po potrebi tudi v letu 2007).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006 in/ali konec
15. 9. 2006; (opomba: možna je izgradnja
določenih odsekov tudi v letu 2007).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
resnost ponudbe predložitev nepreklicne
bančne garancije, plačljive na prvi poziv, v
višini 3.000.000 SIT, z veljavnostjo do 30. 6.
2006. Kot zagotovilo za izpolnitev prevzetih
obveznosti in odpravo napak v garancijski
dobi, predložitev izjav banke, da bo ponudnik pridobil bančni garanciji v višinah, ki
ju bo naročnik zahteval in jih ob podpisu
pogodbe o izvedbi del predložil.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni po izstavitvi in potrditvi situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem organu,
2. da ni v kazenskem postopku storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali, da ni bil zaradi kaznivega dejanja pravnomočno obsojen,
3. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali, da ni prenehal poslovati na
osnovi sodne ali druge prisilne odločbe,
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4. da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ima poravnane davke in prispevke
in poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države,
2. da je finančno in poslovno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da razpolaga za ustreznimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. 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 8. 5. 2006 v delovnem času.
Cena: 5.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun Energetike Celje, javno podjetje,
d.o.o., št. 06000-0141785102, pri Banki Celje, d.d., z navedbo predmeta plačila: razpisna dokumentacija za izgradnjo nizkotlačnega plinovoda Zagrad – II.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 2006 do 12. ure
(ta rok in ura prispetja ponudbe na MO Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, je zahtevana tudi v primeru posredovanja
ponudbe priporočeno po pošti).
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. 10. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki naročnika, predstavniki ponudnikov s
predloženim pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 5. 2006
ob 10. uri; Mestna občina Celje, Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih
knezov 8, Celje, II. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
1. Naročnik si pridržuje pravico, da naročilo ne odda nobenemu ponudniku.
2. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
najkasneje 6 dni pred potekom roka za predložitev ponudb spremeni razpisno dokumentacijo. To spremembo bo naročnik izdal
v obliki »Dopolnila k razpisni dokumentaciji«, ki jo bo poslal vsem, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.
3. Naročnik si pridržuje pravico, da zavrne ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri realizaciji dosedanjih poslovnih zadev izkazal
kot neprimeren v smislu upoštevanja pogodbenih rokov, kakovosti izvajanja, plačevanja
poslovnih in drugih obveznosti.

4. Naročnik bo opredelil dodatne tehnične pogoje v razpisni dokumentaciji.
5. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
glede na potrebe in izkazane prilike, izvede javno naročilo v opredeljenem obsegu
v letu 2006 in tudi v letu 2007, ne glede na
opredeljeni rok začetka in konca del v točki
II.3). Izvajalci morajo zagotavljati potrebne
tehnične in kadrovske zmogljivosti tudi v
tem primeru.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.
Ob-10747/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Cerknica, kontaktna oseba: Irena Zalar, svetovalka župana, Cesta 4. maja 53,
1380 Cerknica, Slovenija, tel. 01/709-06-10,
faks 01/709-06-33, elektronska pošta: irena.zalar@cerknica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: IN-TACT d.o.o., kontaktna
oseba: Ludvik Fain, Cesta 20. julija 2c, 1410
Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/56-64-083
ali 041/650-806.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-2/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del na
Osnovni šoli Jožeta Krajca Rakek.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rakek.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 501, 50 503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška in instalacijska dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 6. 2006 in/ali konec
31. 7. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 40,000.000 SIT;
– izjavo banke, da bo dala bančno garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo izvedena dela plačeval po začasnih mesečnih situacijah in končni obračunski situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora
in pooblaščenega predstavnika naročnikov,
in sicer:
– v minimalnem roku 60 dni po potrditvi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z glavnim izvajalcem del.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri
od navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) izpisek iz sodnega registra podjetij,
ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje (izpisek ne sme biti starejši kot
30 dni).
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
2. Originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudniku v zadnjih 5 letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezana z njegovim poslovanjem ali mu
ni bila izdana pravnomočna sodba, s katero je ponudniku prepovedano opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe in izjavo ponudnika
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
5. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Odločba pristojnega organa izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti.

Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS.
b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem polletju pred
oddajo ponudbe in da ponudnik ni imel v
preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokirane transakcijske račune.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Mnenja in izkazi vseh poslovnih bank,
pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune o boniteti in plačilni disciplini ter
sposobnostih ponudnika v zadnjih 6 mesecih (ne starejše od 30 dni).
b) Originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
c) Ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
d) Izjava ponudnika, da je v zadnjih šestih mesecih posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Mnenja in izkazi poslovnih bank, pri
katerih ima ponudnik odprte transakcijske
račune in plačilni disciplini ter sposobnostih
ponudnika v zadnjih 6 mesecih (ne starejše
od 30 dni).
b) Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
c) Izjava ponudnika, da je v zadnjih šestih
mesecih posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
a) Spisek referenc ponudnika in podizvajalca za tovrstna dela v zadnjih treh letih v
vrednosti 600 mio sit ali več, brez DDV za
posamezni objekt splošnega družbenega
pomena.
b) Spisek zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-32536/05 z dne 25. 11.
2006.
IV.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
Ob-34416/05 z dne 9. 12. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
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1. cena,
2. reference,
3. plačilni pogoji.
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: 4301-2/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 5. 2006.
Cena: 75.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom
dokumentacije, z virmanskim nakazilom ali položnico na transakcijski račun
01213-0100002563, Občina Cerknica, pri
UJP Postojna, za namen izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del na Osnovni
šoli Jožeta Krajca Rakek.
Ker se projektni del razpisne dokumentacije, ki je bil priložen k prvemu javnemu
razpisu ne spremeni, lahko ponudniki, ki so
prevzeli razpisno dokumentacijo v prvem
javnem razpisu, uporabijo že odkupljeno
dokumentacijo in pri naročniku brezplačno
pridobijo nov tekstualni del razpisne dokumentacije. Vsi ponudniki, ki prvič sodelujejo
na razpisu, lahko razpisno dokumentacijo
odkupijo pod zgoraj navedenimi pogoji.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 5. 2006
ob 13. uri; Občina Cerknica, Cesta 4. maja
53, 1380 Cerknica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji
na naslovu Občina Cerknica, Cesta 4. maja
53, Cerknica, pri Ireni Zalar na osnovi pisnih
vprašanj oziroma vprašanj po telefaksu, ki
bodo prispela najpozneje 5 dni pred rokom
za oddajo ponudbe. Pisni odgovori bodo
posredovani vsem, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Občina Cerknica
Št. 110-1/06
Ob-10771/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-01, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta.
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,

Stran

2904 /

Št.

40 / 14. 4. 2006

kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-50, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000107.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava dotrajanih varovalnih ograj
na AC A1 in HC H2 in postavitev mrežnih
panojev na HC H2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: NA AC A1 in HC H2.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.2.80-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: varovalne ograje je potrebno zaradi njihove dotrajanosti in nefunkcionalnosti zamenjati na
naslednjih lokacijah AC in HC:
H2/0632 Pesnica – Maribor od km 2,000
do km 2,500,
A1 /0066 Maribor (Ptujska) – Slivnica od
km 0,330 do km 0,580,
A1 /0666 Maribor (Ptujska) – Slivnica od
km 0,330 do km 0,580,
A1 /0635 Slivnica – Fram od km 0,400
do km 1,910,
A1 /0134 priključek Fram v dolžini 590
m,
A1 /0036 Fram – Slovenska Bistrica od
km 8,500 do km 9,730,
A1 /0135 priključek Slovenska Bistrica v
dolžini 770 m in
A1 /0636 Fram – Slovenska Bistrica od
km 3,200 do km 4,500.
Postavitev mrežnih panojev se bo izvedlo na lokaciji HC: H2/0033 Maribor – Tezno
od km 0,310 do km 0,430.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,740.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) 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,
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– 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 (šestih) mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (zamenjava ali postavitev
varovalnih ograj), 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: 2006/000107.
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: 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: 19. 5. 2006 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 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: 7. 4. 2006.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Ob-10786/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Piran, kontaktna oseba: Karmen Pines,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran, Slovenija, tel.
05/671-03-00, faks 05/671-03-62, elektronska pošta: karmen.pines@piran.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Piran, kontaktna oseba: Karmen Pines, Tartinijev trg 2,
6330 Piran, Slovenija, tel. 05/67-10-361,
faks 05/67-10-362, elektronska pošta: karmen.pines@piran.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Piran, kontaktna oseba:
Sanja Lazar, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, Slovenija, tel. 05/67-10-361, faks 05/67-10-362,
elektronska pošta: sanja.lazar@piran.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Piran, kontaktna oseba: vložišče Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, Slovenija,
tel. 05/67-10-300, faks 05/67-10-362.
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: 2/JN-2006-41111-03/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija OŠ Vincenzo de Castro
Piran.
Gradbena, obrtniška in instalacijska
dela rekonstrukcije Osnovne šole Vincenzo
de Castro Piran po sistemu ključ v roke.
Obstoječi kamnito zidani objekt z lesenimi
stropnimi konstrukcijami. Etažnost: pritličje,
mezzanin, 3 nadstropja ter mansarda. Rekonstrukcija predvideva med drugim sanacijo temeljnih tal z injektiranjem (jetgrounding),
injektiranje kamnitih nosilnih zidov, delno rušenje zidov, zamenjavo vseh lesenih stropnih konstrukcij z novimi armiranobetonskimi. Nova strešna konstrukcija je predvidena
kot AB plošča na jeklenih nosilcih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: rekonstrukcija osnovne
šole v starem mestnem jedru Piran v bližini
morja.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): priloga II. – gradbena
dela ZJN, skupina 500, 501, 503, 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celoten
obseg GOI del rekonstrukcije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 26. 6. 2006 in/ali konec
30. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
15,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo izvršila v roku 60 dni od potrditve
situacij, in sicer do višine 165,734.000 SIT
v letu 2006, preostali del v letu 2007 skladno s financiranjem Ministrstva za šolstvo
oziroma Proračunom RS, skladno z razpisnimi pogoji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
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storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z Zakonom o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– referenčno listo potrjeno s strani investitorjev z navedbo izvedbo vsaj dveh rekonstrukcij objektov visokih gradenj v zadnjih petih letih skladno s pogoji razpisne
dokumentacije;
– seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov (ZGO-1-UPB).
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: 2 / JN – 2006 – 4111
– 03 / 2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 5. 2006.
Pogoji in način plačila: podračun
enotnega
zakladniškega
računa
št.
01290-0100005871, sklic 00 4111-3-06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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 28. 7. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 5. 2006
ob 10.15; Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran (predsedniški salon).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: možnost oddaje del po fazah.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Občina Piran
Ob-10788/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Kobentar,
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/281-13-19, faks 04/281-13-01,
elektronska pošta: mkobentar@komunala-

kranj.si, internetni naslov: www.komunalakranj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja fekalne kanalizacije in obnova
ostale komunalne infrastrukture na zahodnem delu Kidričeve ulice v Kranju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6: specializirana
gradbena dela povezana z vodo (z namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda, kanalizacijo itd.).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Izgradnja fekalne kanalizacije in širše
tudi obnova komunalne infrastrukture na zahodnem delu Kidričeve ulice v Kranju. Kanalizacija se gradi v ločenem sistemu. Prispevno območje novega kanala je stanovanjska
pozidava širšega naselja Kidričeve ulice.
2. Vodovodno omrežje je starejše izvedbe v salonitnih ceveh, premajhnih dimenzij
in zato se bo na tem območju obnavljalo tudi
vodovodno omrežje.
3. Za zaščito pred požarom smo predvideli gradnjo 10 nadtalnih hidrantov na medsebojni razdalji do 80 m.
4. Predmet razpisa je tudi obnova voziščih površin. Območje obdelave pokriva
7471m2 vozišč in je večji del asfaltirano,
deloma pa tudi tlakovano. Površine so namenjene parkiranju in dostopu do stanovanjskih poslopij.
5. Križanja komunalne infrastrukture so
predvidena v naslednjem principu: fekalni
in meteorni kanali bodo potekali pod vodovodom. Plinovodi bodo križali vodovode
nad vodovodnimi cevmi. Ostale kabelske
kanalizacije bodo potekale višje nad vodovodnimi cevmi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: leto 2006 in 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 10%
vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: do 90%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij glede na obseg opravljenih del. Rok
plačila 60 dni od izstavitve situacije, 10%
plačila po opravljeni primopredaji del. Rok
zaključnega plačila 60 dni od izstavitve obračunske situacije.
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
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ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: da je ekonomsko in finančno usposobljen
izvesti javno naročilo, da razpolaga s tehniko
in delovnim osebjem potrebnim za izvedbo
naročila, da je registriran in ima dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila, da ima poravnane vse
zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija za opravljanje dejavnosti,
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, potrdilo, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1/P ali
BON1/SP, dokazilo pooblaščenega revizorja
o poravnanih zapadlih poslovnih obveznostih, dokazilo o zavarovanju odgovornosti
za škodo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o strojih in napravah s
katerimi bodo izvedli javno naročilo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; 29. člen zakona
o graditvi objektov (ZGO-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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 5. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: opraviti osebni
prevzem oziroma poslati pisni zahtevek na
naslov: Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks 04/281-13-01 ali e-mail:
jpk@komunala-kranj.si.
Plačati materialne stroške na TRR Komunale Kranj št. 07000-0000464429 pri
Gorenjski banki d.d. Kranj, pri čemer navedite namen plačila: »plačilo razpisne dokumentacije – izgradnja fekalne kanalizacije in
obnovo ostale komunalne infrastrukture na
zahodnem delu Kidričeve ulice v Kranju«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 5. 2006 ali 37 dni
od odposlanja obvestila do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom za
zastopanje. V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati
pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2006
ob 12. uri; Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj; sejna soba družbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Št. 800137
Ob-10805/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center,
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kontaktna oseba: Vinko Sever, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-71-79, faks 01/241-72-72, elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si, internetni
naslov: http//:www.cd.cc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: CD-TS-VS-JN-4/06G/grad.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbeno obrtniška dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: isti kot v I.1.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.11.0000, 45.21.0000, 45.25.0000,
45.42.0000, 45.43.0000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: različna
gradbeno obrtniška dela po popisu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 7. 2006 in konec
15. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija skladno z zakonom.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok skladen z ZIPRO.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravna oblika je navedena v
razpisni dokumentaciji. Ni posebnih zahtev.
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: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno je v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– ceno (70) in
– kakovost (30).
Natančnejši opis meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 5. 2006.
Cena: 25.000 SIT.
Plačilo se opravi na transakcijski račun
naročnika: 01261-6030357790 s pripisom
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»Razpisa dokumentacija«. Plačilo se opravi
pred prevzemom.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 15. 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: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 5. 2006
ob 12. uri; naročnik, sejna soba, 1. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center
Ob-10835/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta,
kontaktna oseba: Franci Ramšak, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-42-00, faks 02/252-32-45, elektronska pošta: info.pf@uni-mb.si, internetni naslov: http://www.pf.uni-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus d.o.o., kontaktna oseba: Bojana Ahmetaj, Strma ul. 8,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10,
faks 02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., kontaktna
oseba: Bojana Ahmetaj, Strma ul. 8, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks
02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Proplus
d.o.o., kontaktna oseba: Bojana Ahmetaj,
Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-41-10, faks 02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.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:
izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri izvedbi investicijsko vzdrževalnih del v prostorih knjižnice, avle,
stopnišča in delu kletnih prostorov, Pravne fakultete Univerze v Mariboru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000
Maribor.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška in instalacijska dela pri izvedbi investicijsko vzdrževalnih del v prostorih knjižnice, avle, stopnišča in delu kletnih
prostorov Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Ob oddaji del najugodnejšemu ponudniku si naročnik pridržuje pravico zmanjšati obseg del za smiselno celoto površine
kompleksa (avla s stopniščem, sanitarije)
skladno z razpoložljivimi sredstvi, pri čemer
izbrani ponudnik nima pravice do kakršnih
koli zahtevkov iz naslova neoddanega dela
javnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pričetek del: takoj po podpisu pogodbe; zaključek del: 15. 8. 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 pravnomočnosti
uporabnega dovoljenja.
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
v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije in v skladu z dinamiko, zagotovljenih
proračunskih sredstev,
– preostalih 10% na osnovi potrjene
končne situacije s strani pooblaščenega
predstavnika naročnika (nadzora), po odpravi pomanjkljivosti in 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: opredeljeno 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:
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.
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:
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– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega
izida za leto 2004 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 2004 (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 dveh poslovnih letih in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogojev iz točke III.2.B. razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik ima ustrezne reference s področja javnega naročila v zadnjih 3 letih, kar
je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer:
– na 3 objektih, kjer je izvajal dela, ki so
predmet tega javnega naročila, v vrednosti
min 70 mio SIT (z DDV) za posamezen
objekt.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 37/06,
Ob-10079/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 5. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi KBM d.d. 04515
– 0000334091, pred dvigom razpisne dokumentacije; Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti pri Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 5. 2006 do 12.
ure; Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor.
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 pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2006
ob 12. uri; Proplus d.o.o., Strma ulica 8,
2000 Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, kontaktna oseba:
Vincenc Holc, univ. dipl. inž. str., Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-13-63, faks 02/220-13-59, elektronska pošta: vincenc.holc@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rušitev in nadomestna izgradnja poslovnega objekta Mestne četrti »Brezje-Zrkovci-Dogoše«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Na trati 2, 2000 Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije in obsega:
gradbena dela, obrtniška dela, strojne instalacije, elektro instalacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Dinamika predaje posamezne garancije
je razvidna v razpisni dokumentaciji.
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1.5 mio SIT hkrati z ponudbo.
Izjavo banke, da bo izdala bančno garancijo za kvalitetno izvedbo v višini 10%
pogodbene vrednosti.
Izjavo banke, da bo izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 4% vrednosti izvedenih del.
Ponudnik lahko kot garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti z zavarovanjem izvajalca do podizvajalcev (če ponudba presega 50 mio SIT) ter garancijo
za odpravo napak v garancijskem roku predloži tudi ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah, katera pa po vsebini ne smejo
bistveno odstopati od vzorca bančne garancije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: glej razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Ponudnik mora imeti zavarovano svojo
odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati
naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti.
Vsak posamezen podizvajalec mora izpolnjevati in izkazati vse pogoje iz III.2.1.2.
Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila (ponudnika ter podizvajalcev):
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
fotokopija izpiska iz sodnega registra podjetij, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
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Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve BON 1 IN BON 2, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): napoved za odmero davka od
dohodkov za preteklo leto, potrjeno s strani
pristojne davčne uprave in podatke banke o
solventnosti za obdobje zadnjih 6 mesecev
iz katerih je razvidno, da ponudnik ni imel
blokiranega transakcijskega računa.
Ponudnik mora imeti poravnane obveznosti do podizvajalcev, če ponudnik konkurira s podizvajalci.
Izjava, ki jo podpiše podizvajalec.
Fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da
v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem.
Fotokopija potrdila izdanega s strani sodišča, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj v zadnjih petih letih pred oddajo
ponudbe:
– ponudnik mora za izpolnjevanje pogoja
navesti na obrazcu 6/2 najmanj 3 primerljive objekte oziroma primerljiva dela na njih
glede na predmet javnega naročila, ki jih je
v obdobju zadnjih petih let izvedel.
Pisne izjave naročnikov del o ponudnikovih referencah iz točke 1.a.
Izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti
za izvedbo razpisanih del.
Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila zahteva od ponudnika, katerega ponudba ja najugodnejša, da dokaže svojo
usposobljenost s predložitvijo listin v originalu in dokazila o izpolnjevanju, ki jih je
navedel v izjavah.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Kot najugodnejši, bo ob izpolnjevanju
pogojev iz razpisne dokumentacije, izbran
ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno za
predmet tega javnega naročila v celoti.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 5. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun Mestne občine Maribor
01270-0100008403 Urad Slov. Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 5. 2006 do 11.
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: 100 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2006
ob 12. uri; kletna sejna soba na sedežu
naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Mestna občina Maribor
Ob-10950/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., kontaktni osebi: Slavko Ferček in Ručgej Milena, Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-37-03, 05/663-37-62, faks
05/663-37-06, elektronska pošta: slavko.fercek@komunalakoper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 151-JNVV-G/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije s hišnimi priključki v Pobegovem
naselju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Metna občina Koper,
Pobegovo naselje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 45.21.41.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja fekalne kanalizacije v dolžini ca. 500 m,
premera 200 mm, sanacija meteorne kanalizacije v dolžini ca. 100 m premera 200 mm
do 500 mm in izvedba ca. 20 hišnih priključkov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo v
višini 2,000.000 SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
navesti eventualne podizvajalce v ponudbi.
V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi, pa mora skupina ponudnikov predložiti v
primeru podpisa izvajalske pogodbe, pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
a) Za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik ali soponudniki (soizvajalci) v primeru skupne ponudbe izpolnjevati naslednje
pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
(ekonomsko-finančni pogoji)
4. višina celotnih letnih skupnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna leta
(za l. 2003, 2004, 2005) morajo znašati v
vsakem posameznem poslovnem letu najmanj v višini trikratne ponujene vrednosti.
Če ponudnik posluje manj kot 3 (tri) leta,
morajo znašati celotni skupni prihodki za
posamezna pretekla poslovna leta, za katera je mogoče pridobiti take podatke, najmanj štirikratno ponujeno vrednost javnega
naročila;
5. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
(tehnično-kadrovski pogoji)
6. da ima ponudnik za po vrsti in vrednosti primerljiva dela vsaj dve referenci v
največ zadnjih 5 letih;
7. da ima usposobljeno vodstveno osebje odgovorno za izvedbo gradnje skladno
z ZGO-1;
8. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(ta pogoj se dokazuje samo v primeru, če
znaša vrednost javnega naročila ali same
ponudbe več kot 50 mio SIT – brez DDV);
9. da ponudnik ne spada v krog oseb
(subjektov) navedenih v prvem in drugem v
zvezi s tretjim odstavkom 28. člena Zakona
o preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 2/04
– ZPKor) in ni uvrščen na seznam poslovnih
subjektov s katerimi na podlagi določb ZPKor ne smejo poslovati naročniki iz prvega,
drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor (Ur. l. RS, št. 60/05).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Kot dokazilo za pogoje po točki 1:
– celoten redni izpis iz sodnega registra
(vključno z dejavnostmi), za pravne osebe, za samostojne podjetnike pa priglasitev na davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi).
2. Kot dokazilo za pogoje pod točko 2:
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
(priloga III.1),
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
3. Kot dokazilo za pogoje po točki 3:
– potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. Kot dokazilo za pogoje po točki 4
– obrazec BON 1/P za pravne osebe ali
bilance stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike, iz katerih je razvidno, da je
izpolnjen zahtevani pogoj (iz tč. 4 pogojev).
5. Kot dokazilo za pogoje po točki 5:
– BON 2 in potrdilo ponudnikovih poslovnih bank o ponudnikovi solventnosti (Podatki
o poslovanju na TRR) iz katerih je razvidno,
da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj (iz
točke 5 pogojev).

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. Kot dokazilo za pogoje po točki 6:
Ponudnik mora predložiti potrjene izjave
o izvedbi vsaj dveh enakovrednih gradenj,
in sicer s točno navedbo:
– dveh ali več kanalizacij, ki jih je ponudnik zgradil v zadnjih petih letih, in sicer
vsaka dolžine najmanj 1000 m in premera
najmanj 200 mm, ter so v obratovanju.
Ponudnik mora predložiti potrjeno izjavo
(Priloga III.2) o dobro opravljenem delu, z
dolžinami in premeri cevi zgrajene kanalizacije ter datumi izvedbe, z navedbo kraja
in strokovnosti izvedenih del ter skladnost
izvedbe s pogodbenimi določili.
Priloženi obrazec izjave za posamezno
gradnjo morajo potrditi naročniki teh gradenj (njihovi zakoniti oziroma pooblaščeni
zastopniki) Ni nujno, da sta kanalizacija in
vodovod zgrajena na istem objektu. Obrazec (Priloga III.2) ponudnik fotokopira.
7. Kot dokazilo za pogoje po točki 7:
7.1 seznam z imeni in priimki oseb, ki
bodo odgovorne za izvedbo javnega naročila z navedbo:
– njihove izobrazbe,
– strokovnih kvalifikacij,
– in z navedbo njihovih delovnih izkušenj
pri gradnjah ter
7.2 navedbo imena in priimka odgovornega vodje del, za katerega je potrebno
priložiti:
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del pri pristojni
poklicni zbornici,
– potrdilo, da je pri tej zbornici vpisan v
ustrezen imenik,
– navedbo delovnih izkušenj te osebe
pri gradnjah,
– navedbo pravnega razmerja med ponudnikom in to osebo (ponudnik sam, zaposleni, pogodba o delu itd.).
8. Kot dokazilo za pogoje po točki 8:
Ponudnik mora ponudbi priložiti poročilo
pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je do datuma revizorjevega poročila, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa tega javnega naročila, poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo iz te točke je
potrebno priložiti samo v primeru, če znaša
vrednost javnega naročila ali same ponudbe
več kot 50 mio SIT – brez DDV).
9. Kot dokazilo za pogoje po točki 9:
Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogoja
(izpolnjena in podpisana na obrazcu v razpisni dokumentaciji).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 5. 2006, cena:
36.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno plačati na blagajni Komunale Koper ali na transakcijski račun št.
0034659356 pri Banki Koper d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 5. 2006 do 12.
ure, Komunala Koper d.o.o. – s.r.l., Ul.
15. maja 4, Koper (tajništvo).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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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: 11. 5. 2006
ob 13 uri, Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., Ul.
15. maja 4 (sejna soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
Št. 1083
Ob-10953/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šenčur, kontaktna oseba: župan Miro
Kozelj, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/251-91-00, faks 04/251-91-11,
elektronska pošta: obcina@sencur.si, internetni naslov: www.sencur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Šenčur, kontaktna oseba: Aleš Puhar, Kranjska cesta 11,
4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/251-91-05,
faks 04/251-91-11, elektronska pošta: obcina.puhar@sencur.si, internetni naslov:
www.sencur.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Šenčur, kontaktna
oseba: Aleš Puhar, Kranjska cesta 11,
4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/2519-105,
faks 04/251-91-11, elektronska pošta: obcina.puhar@sencur.si, internetni naslov:
www.sencur.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Šenčur, kontaktna oseba: Aleš Puhar, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel.
04/251-91-05, faks 04/251-91-11, elektronska pošta: obcina.puhar@sencur.si, internetni naslov: www.sencur.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja komunalne infrastrukture na območju občinskega lokacijskega načrta Britof sever Voge S12/4.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja komunalne infrastrukture:
– kanalizacijsko omrežje,
– vodovodno omrežje s hidrantno
mrežo,
– NN elektro omrežje,
– javna razsvetljava,
– cestno omrežje z odvodnjavanjem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Milje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
komunalne infrastrukture:
– kanalizacijsko omrežje,
– vodovodno omrežje s hidrantno mrežo,
– NN elektro omrežje,
– javna razsvetljava,
– cestno omrežje z odvodnjavanjem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 10% od ponujene vrednosti del,
ki mora veljati 60 dni od datuma odpiranja
ponudb.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 80%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij, rok plačila najmanj 60 dni od potrditve
situacije, 10% po opravljeni primopredaji
del, 10% po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Rok plačila je najmanj 60 dni od opravljenega posameznega primopredajnega
zapisnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 5. 2006, cena:
30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačljivo na TRR
Občine Šenčur št. 01317-0100006973 s pripisom razpisna dokumentacija VOGE.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 5. 2006
ob 11. uri, Šenčur.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: v skladu z razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Občina Šenčur
Ob-10958/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šempeter - Vrtojba, kontaktna oseba:
Bogdan Nemec, Cesta goriške fronte 11,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/335-10-00, faks 05/335-10-07, elektronska pošta: obcina.sempeter-vrtojba@siol.net,
internetni naslov: www.sempeter-vrtojba.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Projekt d.d. Nova Gorica,
kontaktna oseba: Anita Lojk, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
+386/5/338-00-00, faks +386/5/302-44-93,
elektronska pošta: anita.lojk@projekt.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) 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: komunalne naprave Smete
- 2. faza.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja 2. faze vodovoda, elektro, TK
in KTV priključka, kanalizacije, javne razsvetljave in povezovalnih cest s pridobitvijo uporabnega dovoljenja na območju
Smete v Šempetru pri Gorici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Šempeter pri Gorici.
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.2.1) Celotna količina ali obseg:
2. faza zajema izgradnjo naslednjih komunalnih naprav:
– prometna infrastruktura: izvedba del od
profila PS11 do PS23 oziroma do obstoječe
ceste Šempeter – Vrtojba ter uvoz ob fekalnem kanalu A,
– telekomunikacije: izvedba telekomunikacij od jaška 106A do jaška 106D,
– KTV: izvedba KTV od jaška JKTV6 do
jaška JKTV1 in do priklopa na obstoječi KTV
ob cesti Šempeter - Vrtojba,
– električni vodi VN in NN: od TP Smete
1 proti vzhodu čez križišče je že izvedeno
37 m vodov, izvesti je potrebno še razvod do
RP Iskra ter do obstoječega jaška ob cesti
Šempeter - Vrtojba,
– javna razsvetljava: izvedba kandelabrov na obstoječi glavni cesti Polje od Pg1
do Pg17 (vgrajeni so le 4 kandelabri), izvedba komplet kandelabrov na servisni cesti od
Ps1 do Ps12, poleg tega je potrebno izvesti
še: komplet javno razsvetljavo od Pg17 do
križišča obstoječe ceste Šempeter - Vrtojba
in Ps12 do glavne obstoječe ceste Šempeter - Vrtojba ter prečna povezava med glavno cesto Polje in servisno cesto.
– vodovod: izvedba vodovoda od hidranta V9 do VJ1 (priklop na obstoječi vodovod
AC200),
– fekalna kanalizacija: izvedba fekalne
kanalizacije od kanala A do jaška FRJ2.2,
– meteorna kanalizacija: izvedba meteorne kanalizacije od MRJ2.2, separator,
ponikovalnica 3 in komplet krak meteorne
kanalizacije do glavne ceste Šempeter - Vrtojba.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT; bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti; bančna garancija za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% vrednosti izvedenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: investicija bo financirana iz proračuna Občine
Šempeter - Vrtojba; rok plačila je 60. dan
od dneva uradnega prejema računa oziroma situacije za opravljeno delo na naslov
naročnika.
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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: ne.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: za vse zahtevane podatke se izpolnijo
obrazci, priloženi razpisni dokumentaciji in
dostavijo ustrezne listine.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
organu države, v kateri ima sedež. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izpisek registracije družbe iz sodnega registra podjetij
(za pravne osebe) oziroma potrdilo o vpisu
v register samostojnih podjetnikov, izdano
s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(fizične osebe: za samostojne podjetnike,
posameznike),
– ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da ima
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),
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
ter posebno lastno izjavo, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanja ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika
ne sme voditi izredna uprava; Gospodarske
družbe predložijo potrdilo pristojnega sodišča, ki dokazuje, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe, samostojni podjetniki pa predložijo
potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri pristojni izpostavi
davčnega urada.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ima poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ponudnik, ki ima sedež v tujini,
ima v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih mora poravnati. Ponudnik mora
predložiti potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi,
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
je znašal najmanj 900,000.000 SIT; tran-
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sakcijski računi ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi
v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega
naročila niso bili blokirani,
– ponudnik – gospodarska družba mora
kot dokazilo predložiti izkaz poslovnega izida za leta 2003, 2004 in 2005 ter obrazec
BON-1/P; ponudnik – fizična oseba (samostojni podjetnik, posameznik) pa Letno poročilo za leta 2003, 2004 in 2005 podpisano
s strani AJPES ter obrazec BON-1/S. Datum
izdaje obrazcev BON na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši od 60 dni,
– ponudnik ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov. Ponudnik mora kot dokazilo
izpolniti in podpisati Izjavo o poravnanih zapadlih obveznostih, skladno s predlogo (pri
skupni ponudbi je to izjavo dolžan predložiti
vsak partner),
– ponudnik je v zadnjih petih letih pred
objavo tega razpisa poljubnemu naročniku
opravil skupaj za najmanj 250,000.000 SIT
del na področju nizke gradnje. Ponudnik
mora priložiti potrdilo o referenčnem delu.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora kot dokazilo
izpolniti in podpisati Izjavo o zagotovljenih
minimalnih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila.
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 15. 5. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti na Projektu
d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova
Gorica, po predložitvi dokazila o plačilu na
transakcijski račun št. 04750-0000349833
pri Novi KBM Področje Nova Gorica ali na
transakcijski račun št. 05100-8010757486
pri A Banki Vipa d.d. Nova Gorica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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 pismenim pooblastilom za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 5. 2006
ob 10,30, sejna soba Občine Šempeter - Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici.
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: 10. 4. 2006.
Občina Šempeter - Vrtojba
Ob-10959/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet
RS, kontaktna oseba: Ana Urbajs, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234-14-76, faks 02/234-14-52, elektronska pošta: ana.urbajs@azp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven,
oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zbiranje ponudb za ugotavljanje sposobnosti za izvajanje del na zgornjem in spodnjem ustroju železniških prog.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Republika Slovenija.
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: zbiranje
ponudb za priznanje sposobnosti za izvajanje del na zgornjem in spodnjem ustroju
železniških prog.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: priznanje sposobnosti za 3 leta.
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 s sedežem v
Republiki Sloveniji ali v državi članici EU, če
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
potrebna dovoljenja in je strokovno usposobljena za njihovo izvajanje. Ponudnik je
lahko tudi skupina pravnih ali fizičnih oseb
(ponudniki v skupnem nastopu).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– dokazilo, da ima potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– 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,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; da
poslovanja 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 ima ponudnik poravnane
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane,
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– ponudniki v skupnem nastopu predložijo zahtevana potrdilo za vsakega člana.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti:
– pravna oseba kot dokazilo o izpolnjevanju finančnih pogojev predloži obrazec
BON 2, ki ga izda AJPES, ali potrdila vseh
poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske račune, da le-ti v obdobju zadnjih
6 mesecev niso bili blokirani,
– kot dokazilo o ekonomski sposobnosti
ponudnik predloži obrazec BON 1, ki mora
vsebovati podatke za zadnji dve poslovni
leti (2004 in 2005) oziroma Izkaz poslovnega izida in bilanco stanja za zadnji dve
poslovni leti,
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo podatke iz izkaza uspeha in bilance stanja za leti 2004 in
2005, fotokopijo davčne napovedi,potrjene s
strani pristojne izpostave davčne uprave ter
potrdilo banke, o povprečnem mesečnem
stanju na transakcijskem računu za obdobje
zadnjega leta pred oddajo ponudbe,
– ponudniki s sedežem v tujini predložijo
dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o
ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih 2
poslovnih letih ter potrdilo banke, s katerim
bodo dokazali izpolnjevanje pogojev o finančni sposobnosti,
– ponudniki v skupnem nastopu predložijo zahtevane dokumetne za vsakega člana.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Podatki o strokovnjakih, njihove izkušnje
oziroma reference.
Ponudnik mora dokazati, da razpolaga z
ustreznimi kadrovskimi potenciali in ima:
– 1 vodjo projekta z univerzitetno izobrazbo gradbene smeri,
– 2 odgovorna vodja gradbišča z najmanj
visokošolsko izobrazbo gradbene smeri ter
– 4 čuvaje proge.
Ponudnik mora priložiti spisek strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila in za vsakega od njih podatke o
strokovnih izkušnjah
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o varnosti
v železniškem prometu, Zakon o graditvi
objektov, Zakon o urejanju prostora.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TTR Javna agencija za železniški promet RS
01100-600002642 UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: 3 leta dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 5. 2006
ob 10.30, Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 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: 10. 4. 2006.
Javna agencija za železniški promet RS
Ob-11039/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kontaktna
oseba: Stanka Špegelj, Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-11-70,
faks 03/896-11-27, elektronska pošta: stanka.spegelj@kp-velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: R-02/2006-K – Gradnja
kanalizacijskega omrežja naselja Bevče, V.
faza -jug.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacijskega omrežja naselja Bevče, V. faza -jug.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: k.o. Bevče, Laze, Črnova
– Mestna občina Velenje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50.502.502-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
kanalizacijskega omrežja naselja Bevče, V.
faza -jug.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: 15. 6. 2006 do 1. 10. 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 6. 2006, konec 1. 10.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancijo za resnost ponudbe v višini
1% razpisane vrednosti del,
– garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti
– garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pravne ali fizične osebe.
ki so registrirane in imajo vsa dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
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ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vsaj tri reference o izvedenih delih v zadnjih petih letih v višini nad
40,000.000 SIT pri gradnji kanalizacijskih
sistemov.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: R-02/2006-K.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 5. 2006, cena:
16.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na TR Komunalnega podjetja Velenje
d.o.o., št. 02426-0012997176, sklic na štev.:
105-810/K.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 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 1. 7. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 5. 2006
ob 12. uri, Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37b, Velenje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Storitve
Št. 371-92/2006

Ob-10931/06

Dopolnitev
Rok za oddajo ponudb za javno naročilo
velike vrednosti za obnovo talne signalizacije na občinskih cestah, JNVV-S-8/2006,
objavljeno v Uradnem listu RS, št. 31 z dne
24. 3. 2006, je ponedeljek 24. 4. 2006 do
10. ure. Ponudbe je potrebno oddati v sprejemno pisarno Mestne občine Koper ali po
pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.
Javno odpiranje ponudb za javno naročilo velike vrednosti za obnovo talne signali-

Stran

2912 /

Št.

40 / 14. 4. 2006

zacije na občinskih cestah, JNVV-S-8/2006,
objavljeno v Uradnem listu RS, št. 31 z dne
24. 3. 2006, je ponedeljek 24. 4. 2006 ob
14. uri, v sobi 106 Mestne občine Koper,
Verdijeva 6, Koper.
Mestna občina Koper
Št. 430-56/2006
Ob-10961/06
Spremembe
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za zavarovanje
oseb, premoženja in interesov MNZ in Policije, št. 430-56/2006, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 23 z dne 3. 3. 2006,
Ob-6071/06, se spremenijo točke IV.3.3,
IV.3.4 in IV.3.8 tako, da se pravilno glasijo:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 20. 4. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Če se, navedite ceno: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43005606, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, Swift
Code BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 4. 2006 do 10.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 4.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 2.3.-750/06-1
Ob-10804/06
Popravek
Naročnik Holding Slovenske železnice
d.o.o. objavlja popravek obvestila o javnem
naročilu za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za Izdelavo PGD, PZI in
PZR za nove tire in objekt za potrebe vleke
vlakov in tehnično vagonske dejavnosti na
železniški postaji Nova Gorica, objavljenega v Ur. l. RS, št. 37 z dne 7. 4. 2006,
Ob-9847/06.
Spremeni se naslednja točka tako, da se
pravilno glasi:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 4. 2006.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Cena 40.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu
zneska 40.000 SIT na transakcijski račun
št. 02923-0019346887, odprt pri NLB d.d.
Ljubljana, sklic na številko 00340100-797,
ali na glavni blagajni Holdinga Slovenskih
železnic, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba 115, kjer tudi dobijo potrdilo o
plačilu.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Ob-10215/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Ptuj, kontaktna oseba:
Aleksander Voda, Potrčeva 23-25, 2250
Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-16-06, elektronska pošta: aleksander.voda@sb-ptuj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 6 a.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01.4-78/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovalniške storitve premoženja SB
Ptuj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v 6 enakih obrokih s 60-dnevnim plačilnim
rokom (podrobnosti 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: splošni pogoji po 42. členu
ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot ustrezna štejejo dokazila iz 42. člena
ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1/P, ki ga izda Agencija RS za
javnopravne evidence in storitve ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov TR, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference (podrobnosti v razpisni dokumentaciji).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o zavarovalništvu (Ur. l. RS, št. 13/00).
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: 01.4-78/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 5. 2006, cena:
7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: izključno na TR
št. 01100-6030278670 s pripisom JN-Zavarovanje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki oziroma osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 5. 2006
ob 11. uri; Splošna bolnišnica Ptuj, uprava.
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: 3. 4. 2006.
Splošna bolnišnica Ptuj
Št. 430-19/2006-2
Ob-10415/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, kontaktni osebi: Dušan Lipold
za tehnične informacije in Barbara Gašperlin za splošne informacije, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, kontaktni osebi:
Erika Andrlič in Stanka Horvat, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.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 01.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 430-19/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je tekoče vzdrževanje objektov Carinske uprave RS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacije v okviru Carinskega urada Brežice, Carinskega urada Celje,
Carinskega urada Dravograd, Carinskega
urada Jesenice, Carinskega urada Koper,
Carinskega urada Ljubljana, Carinskega
urada Maribor, Carinskega urada Murska
Sobota, Carinskega urada Nova Gorica in
Carinskega urada Sežana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 45.43 in 45.44.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 45.44.
2) Kratek opis: tekoče vzdrževanje na lokacijah v okviru Carinskega urada Brežice.
3) Obseg ali količina: po specifikaciji.
Sklop št. 2
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 45.43 in 45.44.
2) Kratek opis: tekoče vzdrževanje na
lokacijah v okviru Carinskega urada Celje.
3) Obseg ali količina: po specifikaciji.
Sklop št. 3
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 45.43 in 45.44.
2) Kratek opis: tekoče vzdrževanje na
lokacijah v okviru Carinskega urada Dravograd.
3) Obseg ali količina: po specifikaciji.
Sklop št. 4
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 45.43 in 45.44.
2) Kratek opis: tekoče vzdrževanje na
lokacijah v okviru Carinskega urada Jesenice.
3) Obseg ali količina: po specifikaciji.
Sklop št. 5
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 45.44.
2) Kratek opis: tekoče vzdrževanje na lokacijah v okviru Carinskega urada Koper.
3) Obseg ali količina: po specifikaciji.
Sklop št. 6
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 45.43 in 45.44.
2) Kratek opis: tekoče vzdrževanje na
lokacijah v okviru Carinskega urada Ljubljana.
3) Obseg ali količina: po specifikaciji.
Sklop št. 7
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 45.44.
2) Kratek opis: tekoče vzdrževanje na lokacijah v okviru Carinskega urada Maribor.
3) Obseg ali količina: po specifikaciji.
Sklop št. 8
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 45.44.
2) Kratek opis: tekoče vzdrževanje na
lokacijah v okviru Carinskega urada Murska
Sobota.
3) Obseg ali količina: po specifikaciji.
Sklop št. 9
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 45.43 in 45.44.
2) Kratek opis: tekoče vzdrževanje na
lokacijah v okviru Carinskega urada Nova
Gorica.
3) Obseg ali količina: po specifikaciji.
Sklop št. 10
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 45.43.
2) Kratek opis: tekoče vzdrževanje na lokacijah v okviru Carinskega urada Sežana.
3) Obseg ali količina: po specifikaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudba se lahko nanaša na:
– celotni predmet javnega naročila, tj. na
tekoče vzdrževanje objektov na posameznih
lokacijah naročnika v okviru vseh carinskih
uradov, ali
– njegov posamezni del, tj. na tekoče
vzdrževanje objektov na posameznih lokacijah naročnika v okviru posameznih carinskih uradov.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek del v letu 2006 je
20. 11. 2006 ter v letu 2007 30. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Če ponudba ponudnika presega 30 milijonov SIT, priloži ponudnik svoji ponudbi
garancijo za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru ponudnik priloži svoji ponudbi
menico za resnost ponudbe.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo,
da bo v primeru izbora predložil:
– garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če njegova ponudba presega 30 milijonov SIT, oziroma
– lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če njegova ponudba
ne presega 30 milijonov SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 30. dan od dneva uradnega 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:
Glede finančne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– v preteklih šestih mesecih do vključno datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel
blokiranega transakcijskega računa;
– ponudnik mora imeti poravnane vse
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, zapadle do
dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa
javnega naročila;
– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
30 dni od dneva prejema računa.
Glede poslovne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– ponudnik mora predložiti najmanj dve
referenci v vrednosti nad 30 mio SIT za dela,
ki so enaka predmetu javnega naročila;
– veljavnost ponudbe ponudnika ne sme
biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja
ponudb;
– ponujeni rok izvedbe vseh del tekočega vzdrževanja objektov Carinske uprave
RS ne sme biti daljši od razpisanega v posameznem letu;
– ponujena garancija ponudnika na opravljena dela v zvezi z tekočim vzdrževanjem
objektov Carinske uprave RS ne sme biti
krajša od 24 mesecev;
– ponudnik mora navesti svoje podatke
glede svoje kadrovske strukture, zmogljivosti, službe kakovosti, načina upoštevanja in
reševanja reklamacij in referenc.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazila o veljavni registraciji dejavnosti ponudnika
1.1. za pravne osebe – gospodarske
družbe:
– izpisek iz sodnega registra podjetij izdan s strani okrožnega sodišča;
1.2. za fizične osebe – samostojne podjetnike posameznike:
– priglasitveni list pričetka poslovanja;
2. izjava z naslednjo vsebino: Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da smo poskrbeli za izpolnjevanje vseh
predpisanih pogojev za začetek opravljanja
dejavnosti (minimalni tehnični in sanitarnozdravstveni pogoji);
3. izjava z naslednjo vsebino: Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo,
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da imamo poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve;
4. a) izjava z naslednjo vsebino: Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo poravnane vse zapadle
poslovne obveznosti;
ali
b) mnenje pooblaščenega revizorja,
ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po knjigovodskih listinah izkazano, da je poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev, kooperantov do 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila;
5. izjava z naslednjo vsebino: Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nismo bili kaznovani za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
6. izjava z naslednjo vsebino: Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da proti nam ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek;
7. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje;
8. izjava ponudnika po odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov
skupaj s priloženo pogodbo s podizvajalci
oziroma pogodbo o skupnem nastopanju in
pisnimi izjavami vseh podizvajalcev, da je
ponudnik pravočasno in pravilno poravnal
svoje zapadle poslovne obveznosti do njih;
9. izjava o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazila o ekonomsko – finančni sposobnosti ponudnika
– za pravne osebe – gospodarske družbe: BON-1/P;
– za fizične osebe – samostojne podjetnike posameznike: BON-1/SP.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjeni pripravljeni obrazci
s strani naročnika v razpisni dokumentaciji v rubrikah »Opis kadrovske strukture«,
»Zmogljivosti«, »Služba kakovosti«, »Način upoštevanja in reševanja reklamacij« in
»Reference«.
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 12. 5. 2006.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 5. 2006
ob 10. uri; Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sejni sobi št. 234.
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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.4) Dodatne informacije: po sklenitvi
pogodbe z izbranim najugodnejšim ponudnikom lahko naročnik v času trajanja pogodbe
odda naročilo po postopku s pogajanji brez
predhodne objave v skladu in s pogoji 97.
člena ZJN-1A.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2006.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št- 00701-3/2006
Ob-10530/06
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:
projekt PGD, PZI mostu čez Savo na trasi obvoznice Krško.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0361 cesta G 1-5
Brestanica–Krško.
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: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug posto-
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pek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da
ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Povprečni letni prihodek ponudnika v obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih).
Transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu).
Lastna likvidna sredstva ponudnika v višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita).
Poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter izpolniti
zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za
javne ceste (dokazila: izjava o seznanjenosti s
tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami
za javne ceste; izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila).
Zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju).
Ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju
slovenskega jezika).
Reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu).
Zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete).
Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s pred-

metom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 5.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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: 16. 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 24,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 12/2006-8000
Ob-10538/06
ALI je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod RS za šolstvo, kontaktna oseba: Zvonka Labernik, Poljanska cesta 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-05-118,
01/30-05-100, faks 01/30-05-199, elektronska pošta: zvonka.labernik@zrss.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod RS za šolstvo, kontaktna oseba: Katarina Porenta, Poljanska
cesta 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-05-100, faks 01/30-05-199.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod
RS za šolstvo – vložišče, kontaktna oseba:
Katarina Porenta, Poljanska cesta 28, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-05-100, faks
01/30-05-199.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 125–11/2006; JN po omejenem postopku za izvajanje grafičnih in tiskarskih storitev – I. faza.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je grafična priprava in tisk priročnikov, učbenikov, revij
in tiskovin (zloženk, plakatov, priznanj,
potrdil, posetnic…) za potrebe Zavoda
RS za šolstvo.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izvajanje grafičnih in tiskarskih storitev
v skladu s specifikacijo iz razpisne dokumentacije.
Naročnik bo v I. fazi razpisa izbral največ
15 ponudnikov, katerim bo podelil usposobljenost in sposobnost v skladu z merili iz
razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006 in/ali konec
30. 6. 2009.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila 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: 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: omejeni.
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 8. 5. 2006 od 10.
do 12. ure vsak delovni dan.
Cena: 12.000 SIT (cena vsebuje DDV).
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo navedeni znesek za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na PEZR št.
01100-6030633108 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 5. 2006 do 12. ure
na naslov naročnika Zavod RS za šolstvo,
Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana – vložišče.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 1. 9. 2006 – povabila bodo izbranim
kandidatom pošiljana sukcesivno glede na
potrebe po razpisanih storitvah.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Zavod RS za šolstvo

Ob-10739/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila,
kontaktna oseba: Sabina Gregorinčič, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-16, faks 01/306-44-07, elektronska pošta: sabina.gregorincic@ljubljana.si,
internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila,
kontaktna oseba: Sabina Gregorinčič, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-16, faks 01/306-44-07, elektronska pošta: sabina.gregorincic@ljubljana.si,
internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba
za javna naročila, kontaktna oseba: Sabina
Gregorinčič, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/310368.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira izvajalca za čiščenje prostorov
upravnih zgradb in četrtnih skupnosti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sklop
1 = 11.883,10 m2, sklop 2 = 13.097,33 m2,
sklop 3 = 9.575,42 m2.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dnevno čiščenje, mesečno čiščenje, letno čiščenje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila; začetek s podpisom pogodbe in
predložitvijo bančne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti vendar
ne prej kot 1. 7. 2006 in/ali za obdobje
24 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2% od ocenjene vrednosti sklopov,
na katere ponudnik kandidira;
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
organu države, v kateri ima sedež.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe)
a) izpisek iz sodnega registra podjetij ali
druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje
stanje.
3.1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
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a) potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS,
– ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Odločba upravnega organa izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila.
V primeru, da ponudnik ne more pridobiti
zahtevane odločbe, mora podati lastno izjavo, da izpolnjuje vse pogoje za opravljanje
razpisane storitve. Izjava mora biti dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo (izjava – priložen obrazec).
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada Republika Slovenija.
b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejavna ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: izjava ponudnika (izjava – priložen obrazec).
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri
od navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe.
Dokazilo: potrdilo sodišča, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež oziroma ponudnik, ki
ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji.
Dokazilo: potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
– ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben:
– da ponudnik ni imel v preteklih šestih
mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega
bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran žiro račun;
Dokazila:
3.6.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
3.6.1.1. obrazci BON 1 in BON 2, izdani s strani Agencije za plačilni promet, od
katerih BON 2 ne sme biti starejši od 30
dni od datuma oddaje ponudbe, BON 1 pa
mora vsebovati podatke za zadnje bilančno
obdobje.
3.6.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
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3.6.2.1. potrdilo banke, pri kateri imajo
odprt žiro račun, o povprečnem mesečnem
stanju sredstev na žiro računu za obdobje
zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe.
Reference
Ponudniki morajo s potrjenimi pisnimi
referencami dokazati, da so v zadnjem letu
imeli sklenjene pogodbe o izvajanju čiščenja
poslovnih prostorov v skupni vrednosti 7,5
mio SIT/letno.
Reference morajo izkazovati ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.
Dokazilo:
Izpolnjena referenčna lista s priloženimi
originalnimi pisnimi potrdili naročnika in kontaktno osebo naročnika.
Naročnik si pridržuje pravico, da reference preveri.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V primeru, da bosta imela ponudnika
enako ponudbeno ceno, se bo kot najugodnejšega izbralo tistega ponudnika, ki bo
imel najnižjo skupno povprečno ceno v ceniku storitev dodatnega čiščenja. ali:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji – cena 100 točk.
V primeru, da bosta imela ponudnika
enako ponudbeno ceno na sklop, se bo kot
najugodnejšega izbralo tistega ponudnika,
ki bo imel najnižjo skupno povprečno ceno
v ceniku storitev dodatnega čiščenja.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 023-36/06-17.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 5. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 5. 2006
ob 10. uri; Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, I./104.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-1/06
Ob-10766/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
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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: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000188.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava PGD, PZI in PZR dokumentacije za
AC odsek MMP Gruškovje – meja z RH.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC odsek MMP Gruškovje
– meja z RH.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.0.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava PGD, PZI in PZR dokumentacije za AC
odsek MMP Gruškovje – meja z RH.
Podrobnejši opis del je razviden iz Poglavja 3 (Projektna naloga) razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: glej projektno nalogo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 100 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,260.000 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).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila

Seznam najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila (izdelava projekta PGD, PZI ali PZR za avtoceste, hitre ceste ali glavne ceste), v zadnjih
treh letih.
Seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave).
Seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
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: 2006/000188.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 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: 15. 5. 2006 do
12.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 5. 2006
ob 13. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-10770/06
i.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Sloveni-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ja, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000072.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava PGD, PZI in PZR dokumentacije za
avtocestni priključek Naklo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: avtocestni priključek
Naklo.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.0.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet naloge je izdelava:
– PGD, PZI in PZR dokumentacije z upoštevanjem oblikovalskih pogojev in zahtev,
ki izhajajo iz uredbe o državnem lokacijskem
načrtu za avtocestni priključek Naklo,
– spremljajoče projektne dokumentacije
in načrtov ter elaboratov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
Roki izdelave PGD, PZI in PZR dokumentacije so naslednji:
Uvedba v delo: pregled predhodno izdelanih strokovnih podlag ter Sprememb in
dopolnitev LN za priključek Podtabor 5 dni
po podpisu pogodbe.
Reambulacija geodetskega posnetka 15
dni po podpisu pogodbe.
Izdelava elaborata dimenzioniranja zg.
ustroja 20 dni po podpisu pogodbe.
Izdelava PGD do recenzije 60 dni po
podpisu pogodbe.
Dopolnitve PGD po recenziji 14 dni po
pridobitvi rec. zapisnika.
Izdelava PZI dokumentacije 25 dni po
pridobitvi zapisnika recenzijske komisije na
PGD dokumentacijo.
Dopolnitev PZI dokumentacije po recenziji 10 dni po pridobitvi rec. zapisnika.
Izdelava PZR v zahtevani vsebini 14 dni
po pridobitvi rec. zapisnika.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 594.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za 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 istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila (izdelava projekta PGD, PZI ali PZR za avtoceste,
hitre ceste ali glavne ceste), v zadnjih treh
letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave),
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
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: 2006/000072.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 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: 18. 5. 2006 do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 5. 2006
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-10772/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) 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: 2006/000133.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba zunanje kontrole kakovosti pri
izgradnji AC Lenart-Spodnja Senarska od
km 10+020 do km 15+000.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: pri izgradnji AC LenartSpodnja Senarska od km 10+020 do km
15+000.
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 gradnji avtocest iz RNPIAC v
RS na AC Lenart – Spodnja Senarska od km
10+020 do km 15+000, ki vključuje:
– AC Lenart – Spodnja Senarska od km
10+020 do km 15+000,
– priključek Senarska-kraki A,B,C,D,
– deviacije: (807-1),1-2; 1-4; 1-5; 1-6;
1-7; 1-7a; 1-8; 1-9; 2-1,5,
– počivališče,
– podvoz 0807-1, 3-2,
– nadvozi 0807-1, 4-3, 4-4, 4-5,
– prepusti 0807-1, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7,
3-8,
– mostova 0807-1, 5-1, 5-2,
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– objekti za čiščenje vode 0807-1, 9-3,
9-4a, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, 9-8, 9-9 s pripadajočo kanalizacijo
– krožišče na cesti RII 437,
– nadhod 10-4,4-4 na AC Slivnica –
Fram.
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 2,310.000 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 (šestih) mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
del, za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila (izvedba kontrole kakovosti pri
izgradnji cest), v zadnjih petih letih,
– seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi, in seznam ostale opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka; odprti.

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: 2006/000133,
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 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: 30. 5. 2006 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 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: 7. 3. 2006.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-10819/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Komunalna direkcija, kontaktna oseba: Danilo Šalamon, dipl. inž. str., Slovenska ulica 40, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 00386/2/220-14-19,
041/736-873, faks 00386/2/252-65-51, elektronska pošta: danilo.salamon@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35213-18/2005-0800/DŠ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava dokumentacije za pridobitev
sredstev iz Kohezijskega sklada Evropske unije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor-Miklavž.

Šifra NUTS: II.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava celotnega javnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: šest mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
izjava ponudnika o predložitvi zavarovalne
police za zavarovanje projektantske odgovornosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe ZIPR
05/06.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanja
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
ekonomsko-finančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi.
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 12. 5. 2006.
Cena: 20.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila pristojbina za javni razpis 00-71309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 5. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
in naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2006
ob 9.30; Slovenska ulica 40, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006
Mestna občina Maribor
Mestna uprava,
Komunalna direkcija
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Št. 430-102/2006
Ob-10935/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka
(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si, faks
+386/1/472-57-91.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si, faks
+386/1/472-57-91.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si, faks
+386/1/472-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja
(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za vzdrževanje informacijske opreme, št. 430-102/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št: 01.
Glavni kraj izvedbe: posamezne organizacijske enote Ministrstva za notranje zadeve, Generalne policijske uprave in policijskih
uprav na območju celotne države.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je vzdrževanje informacijske opreme, po sklopih iz priloge
B. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: vzdrževanje opreme IBM
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme IBM in obsega naslednje podsklope:
– podsklop 1.1: IBM strežniki,
– podsklop 1.2: IBM delovne postaje,
– podsklop 1.3: IBM prenosniki,
– podsklop 1.4: IBM monitorji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: obseg storitev je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 112,152.000
SIT.

4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: vzdrževanje opreme HP, Compaq
1) Kratek opis predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme HP, Compaq in obsega
naslednje podsklope:
– podsklop 2.1: HP strežniki,
– podsklop 2.2: Compaq strežniki,
– podsklop 2.3: Compaq delovne postaje,
– podsklop 2.4: HP prenosniki,
– podsklop 2.5: HP tiskalniki,
– podsklop 2.6: HP čitalniki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: obseg storitev je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 8,592.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: vzdrževanje opreme Olivetti
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme Olivetti in obsega naslednja podsklopa:
– podsklop 3.1: Olivetti strežniki,
– podsklop 3.2: Olivetti delovne postaje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: obseg storitev je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 23,994.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: vzdrževanje opreme Siemens,
Fujitsu
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme Siemens, Fujitsu in obsega naslednje podsklope:
podsklop 4.1: Siemens strežniki,
podsklop 4.2: Siemens delovne postaje,
podsklop 4.3: Fujitsu prenosniki,
podsklop 4.4: Fujitsu čitalniki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: obseg storitev je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 4,398.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: vzdrževanje opreme SMC
1) Kratek opis predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme SMC in obsega podsklop 5.1: SMC komunikacijska oprema.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: obseg storitev je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,643.000
SIT.

Št.

40 / 14. 4. 2006 /

Stran

2919

4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 6
Naslov: vzdrževanje opreme Bull
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme Bull in obsega podsklop 6.1: Bull strežniki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: obseg storitev je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 6,552.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 7
Naslov: vzdrževanje opreme NEC
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme NEC in obsega podsklop 7.1: NEC delovne postaje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: obseg storitev je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 1,068.000
SIT
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 8
Naslov: vzdrževanje opreme Dell
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme Dell in obsega podsklop 8.1: Dell prenosniki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: obseg storitev je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,016.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 9
Naslov: vzdrževanje opreme Samsung
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme Samsung in obsega
podsklop 9.1: Samsung monitorji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: obseg storitev je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,308.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 10
Naslov: vzdrževanje opreme Epson
1) Kratek opis predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme Epson in obsega naslednja podsklopa:
– podsklop 10.1: Epson tiskalniki,
– podsklop 10.2: Epson čitalniki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: obseg storitev je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
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Ocenjeni stroški brez DDV: 40,303.200
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 11
Naslov: vzdrževanje opreme Lexmark
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme Lexmark in obsega
podsklop 11.1: Lexmark tiskalniki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: obseg storitev je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 58,884.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 12
Naslov: vzdrževanje opreme Canon
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme Canon in obsega podsklop 12.1: Canon tiskalniki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: obseg storitev je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 4,065.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 13
Naslov: vzdrževanje opreme Brother
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme Brother in obsega podsklop 13.1: Brother tiskalniki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: obseg storitev je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,376.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 14
Naslov: vzdrževanje opreme Kyocera
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme Kyocera in obsega
podsklop 14.1: Kyocera tiskalniki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: obseg storitev je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 594.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 15
Naslov: vzdrževanje opreme OCE-IDSTAR
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme OCE-ID-STAR in obsega podsklop 15.1: OCE-ID-STAR čitalniki
potnih listov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
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3) Količina ali obseg: obseg storitev je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 15,205.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 16
Naslov: vzdrževanje IBM sistemske
opreme
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje sistemske opreme IBM in obsega podsklop 16.1: IBM sistemska oprema.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: obseg storitev je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,659.200
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
11.2.1) Celotna količina ali obseg: javni
razpis je razdeljen na sklope, ki so navedeni
v prilogi B. Ponudniki lahko ponudijo storitve, ki so predmet javnega razpisa v celoti
(sklopi od 1 do 16) ali po posameznih sklopih oziroma podsklopih v celoti. Posameznih
storitev ali točk iz posameznega podsklopa
ponudniki ne morejo ponuditi. Ostale zahteve so podrobneje podane v razpisni dokumentaciji. Predmetni javni razpis se izvaja
za obdobje 24 mesecev.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
287,809.400 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30 dan od
dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen do 5. v mesecu za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo,
mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov
za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
registracijo; potrdilo o nekaznovanju; obrtno
dovoljenje (če je potrebno).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z
zakonom.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
podatke o kadrih – ponudnik mora imeti
za posamezen ponujeni podsklop najmanj 2
usposobljena strokovna delavca, pri čemer
lahko posamezen strokovnjak pokriva več
podsklopov ter osebe, ki bodo izvajale storitve morajo imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe; izjavo o strokovni usposobljenosti kadra,
ki bo izvajal storitve; seznam referenčnih
izvedenih naročil; podatke o razširjenosti
servisne mreže; dokazila o strokovni usposobljenosti kadra, ki bo izvajal storitve.
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: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430- 102/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da;
Predhodno informativno obvestilo;
Številka obvestila v UL: 2006/37-10040
z dne 7. 4. 2006.
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
23. 5. 2006 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: da, 4.000
SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43010206, za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 5. 2006 do 15.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 5.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Opomba pod točkama III.2.1) in III.2.2):
tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna
ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v
državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih
dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo
vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo
nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
svoj sedež (upravnim ali sodnim organom,
notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, če
tako določa nacionalni zakon. V Republiki
Sloveniji se izjava podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo
dano pod prisego.
Naročnik si, v skladu s 97. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04
– ZJN1-UPB1) po oddaji predmetnega naročila pridržuje pravico oddaje naročila po
postopku s pogajanji brez predhodne objave
po pogojih, ki jih določa 97. člen ZJN-1UPB1.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. ++386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks ++386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite postopek o skrajnem(-ih) roku(ih) za vložitev pritožb: po odločitvi o dodelitvi
naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema sklepa o oddaji
naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb:
Uradno ime: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: jr@mnz.si, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 4. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-10949/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Mirjana
Prelič, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-95-01, elektronska pošta:
mirjana.prelic@bsi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Banka Slovenije, kontaktna oseba: Gordana Ilc Križaj, Slovenska 35, 1505
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-93-22, elektronska pošta: gordana.ilc-krizaj@bsi.si.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Banka Slovenije, kontaktna oseba: Gordana Ilc Križaj, Slovenska 35, 1505
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-93-22, elektronska pošta: gordana.ilc-krizaj@bsi.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Banka
Slovenije, Vložišče, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-93-22.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JAV – RAZ – NBP –
01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
svetovalne, raziskovalne in izobraževalne storitve na področju tržnih tveganj,
konsolidiranega nadzora, likvidnosti in
nove evropske kapitalske ureditve.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: na sedežu naročnika, po
potrebi tudi izven sedeža naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
15,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 2 bianco menici s pooblastilom za izpolnitev do
skupne višine 10% pogodbene vrednosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– 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 ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so bile posledice
sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal vse davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež,
– bilanca stanja in izkaz uspeha.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– reference svetovalca s področja poznavanja bančnega poslovanja,
– reference svetovalca s področja tržnega tveganja,
– cena svetovalnih storitev.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JAV – RAZ – NBP
– 01/2006.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 17. 5. 2006, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom
na poravnalni račun Banke Slovenije, št.
01000–0000100090, sklic M05312709226.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: vsi predstavniki ponudnikov, ki se bodo morali izkazati s pooblastilom za sodelovanje na odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 5. 2006
ob 10.30 Banka Slovenije, Slovenska 35,
1505 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: 10. 4. 2006.
Banka Slovenije
Ob-10955/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-22, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.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: DARS
d.d., Izpostava Ljubljana, vložišče, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-67.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 25.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000635/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preventivni zdravstveni pregledi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: pri ponudniku.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
85.14.00.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop 1: preventivni zdravstveni pregledi za delavce iz sedeža družbe v Celju, AC
baze Slovenske Konjice, Maribor in Vransko.
Sklop 2: preventivni zdravstveni pregledi
za delavce iz izpostave v Ljubljani, AC baze
Ljubljana, Novo mesto in Hrušica.
Sklop 3: preventivni zdravstveni pregledi
za delavce AC baze Postojna in Kozina.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
zavarovanje resnosti ponudbe naročnik zahteva bančno garancijo, ki skupaj za vse sklope znaša 1,650.000 SIT oziroma 550.000
SIT za posamezni ponujeni sklop.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira storitev iz lastnih sredstev. Plačilo
bo izvedeno na podlagi določil iz vzorca
pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; 20. in 21. člen
Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD,
Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000635/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 6. 2006, cena:
6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se nanaša
na razpisno dokumentacijo v pisni obliki,
razpisna dokumentacija v elektronski (pdf)
obliki je brezplačna. Ponudniki lahko pošljejo
pisno zahtevo po razpisni dokumentaciji po
faksu 01/300-98-78 ali po elektronski pošti
na naslov: komerciala@dars.si. Zainteresirani ponudniki morajo v svoji pisni zahtevi po
posredovanju dokumentacije navesti naslov
razpisne dokumentacije, svoj točen naziv,
sedež oziroma naslov, ime kontaktne osebe, telefonsko in telefaks številko kontaktne
osebe oziroma elektronski naslov ter način
dostave razpisne dokumentacije (pisno po
pošti ali v elektronski obliki). V primeru, da
želi zainteresirani ponudnik razpisno dokumentacijo pisno po pošti, mora predhodno
vplačati 6.000 SIT na račun DARS d.d. št.
06000-0112292446 pri Banki Celje in potrdilo o plačilu priložiti zahtevi za posredovanje
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2006, do 12.
ure.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno. Predstavniki ponudnikov potrebujejo pooblastilo za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 6. 2006
ob 10. uri, DARS d.d., Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, Ljubljana, sejna soba klet.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
DARS d.d.
Ob-11040/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55,
p.p. 631, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-75, elektronska pošta: igor.straus@gov.si, internetni naslov: www.durs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 07.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadgradnje in vzdrževanje informacijskega sistema IDIS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: si.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.00.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 18.000
človek ur.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcija oddaje dodatnih del po postopku s pogajanji brez predhodne objave.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 25 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 5,000.000 SIT.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora biti registriran in ne
sme biti obsojen za kaznivo dejanje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra in potrdilo, ki
ga izdaja Ministrstvo za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred
izdajo dokazila ni imel prispelih neporavnanih obveznosti (obrazec BON-2).

Poročilo revizorja, da ima ponudnik po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je do datuma revizorjevega poročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Poznavanje področja finančno-računovodskih informacijskih sistemov – referenca.
Poznavanje področja gradnje ASP.NET
spletnih aplikacij – referenca.
Poznavanje orodja MS VB6 – referenca.
Poznavanje MS SQL Server 2000 – referenca.
Poznavanje področja gradnje ASP spletnih aplikacij – referenca.
Izvajalec mora za izvedbo razpisanih storitev imeti na razpolago najmanj 2 sistemsko
poslovna analitika in pet programerjev – vsi
morajo obvladati slovenski jezik.
Za sistemsko poslovnega analitika posebej velja: 6 let delovnih izkušenj, od tega
najmanj 2 leti s področja računovodsko finančnih informacijskih sistemov; sodelovanje pri najmanj dveh projektih v vlogi sistemsko poslovnega analitika, od tega na
vsaj enem, ki je naveden kot dokazilo za referenco s področja računovodsko finančnih
informacijskih sistemov; poznavanje tehnologij podatkovnih baz; poznavanje spletnih
aplikacij,; poznavanje namiznih aplikacij;
zahtevane sposobnosti za poslovno analizo, planiranje, načrtovanje, vodenje razvoja
do vključno testa programskih komponent;
vsaj eno dokazilo o izobraževanju v preteklih dveh letih.
Za dodatnega analitika posebej velja:
najmanj šest let delovnih izkušenj s področja sistemske in poslovne analize, od tega
najmanj 2 leti s področja računovodsko finančnih informacijskih sistemov; poznavanje tehnologij podatkovnih baz, poznavanje
spletnih aplikacij; sposobnosti za poslovno
analizo, planiranje in načrtovanje
Za programerje posebej velja: 5 let
delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na
področju spletnih aplikacij realiziranih z
Microsoftovimi tehnologijami; obvladovanje
tehnologij ASP, Active X, IE 5.0 ali več; vsi
programerji morajo poznati in obvladovati
produkt Microsoft SQL Server 2000; vsaj
dva programerja morata obvladovati tehnologije ASP.NET,.Net Framework od ver. 1.0
naprej, Internet Information Services (IIS)
od ver. 5.0 naprej, Internet Explorer (IE) od
ver. 5.0 naprej; biti sposobna za načrtovanje
rešitev; obvladovati znanje s področja reinženiringa (sposobnost razumevanja delovanja in zgradbe sistema iz programske kode);
vsaj eden programer mora obvladati razvoj
aplikacij z orodjem Microsoft Visual Basic
6.0; 2 programerja morata imeti vsak vsaj po
enega izmed nazivov MCAD, MCSE, MCSD
ali MCDBA (fotokopija Microsoft certifikata
ali vpis MCP ID številke).
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 23 z dne 3. 3.
2006, Ob-5903/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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B1) spodaj navedena merila:
merilo: cena / (100 + točke)
7 točk: dodatno potrdilo o uspešno postavljeni aplikaciji finančno-računovodski
informacijski sistem,
5 točk: dodatno potrdilo o uspešno zaključenem projektu postavitve ASP.NET
aplikacije,
5 točk: dodatno potrdilo o uspešno zaključenem projektu postavitve ASP spletne
aplikacije,
3 točke: potrdilo o doseženem in veljavnem statusu Microsoft Gold Certified.
Ponudnik lahko predloži le po eno dodatno referenco za isto področje.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
430-16/2006-01111-00.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 5. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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 18. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 5. 2006
ob 10.30, naslov naročnika.
VI.4) Dodatne informacije: za podrobnejšo opredelitev pogojev in meril glej razpisno
dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-11051/06
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 00386/1/47848-34.
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: prevzem, dopolnitev oziroma uskladitev podatkov dejanske rabe kmetijskih zemljišč in vzpostavitev podatkov o dejanski
rabi zemljišč.

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:
– zajem dejanske rabe pozidano po
pogojih iz razpisne dokumentacije,
– usklajevanje na mejnih območjih
zajema,
– definiranje konfliktnih in nedefiniranih zemljišč,
– topološka in vsebinska kontrola zajetih podatkov,
– vzpostavitev enotnega sloja dejanske rabe pozidano iz zajetih podatkov v
letu 2005 in 2006.
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: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba pogodbenega dela na 2150 ortofoto načrtih.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 27. 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:
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 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
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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:
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).
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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.
Dokazilo: izpolnjen obrazec OBR 4, OBR
23 in OBR 27.
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 je
sposoben in bo komuniciral z naročnikom
v slovenskem jeziku in celotno pogodbeno
delo predal izdelano v slovenskem jeziku.
Dokazilo: izjava.
3. Izjava o sprejemanju pogojev razpisne
dokumentacije.
Dokazilo: izjava.
4. 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.
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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: 43000-12/2006.
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: 28. 5. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da; 1.100
SIT.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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: 29. 5.
2006 ob 10. uri; Geodetska uprava RS, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, sejna soba
v pritličju.

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-10343/06
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 Branko
Filipič – 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,
branko.filipic@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan
med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – splošni del in Branko Filipič, tel. 02/22-00-286 – 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

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 ulica 12, Ljubljana, Marina Korošec, tel. 00386/1/478-48-85; marina.
korosec@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,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/23428-00, 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:
6. 4. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije

distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Homec Danijela, pisarna 105/1. nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in 9.30,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-129, faks 02/22-00-107, elektronska
pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tovorna vozila nad 7000 kg NDM:
A) lahko specialno terensko tovorno
vozilo;
B) specialno terensko tovorno vozilo
s prikolico.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – Vetrinjska ulica 2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: lahko specialno terensko
tovorno vozilo.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
18,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v roku 4 mesecev.
Sklop št. B
2) Kratek opis: specialno terensko tovorno vozilo s prikolico.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
44,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v roku 4 mesecev.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov ali vse sklope.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 62,000.000
SIT brez DDV; sklopi: A: 18,000.000 SIT; B:
44,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 4 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 12. 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: 12. 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: 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: 12. 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 Branko Filipič, tel. 02/22-00-286 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 4. 2006.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Maribor
Ob-10344/06
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 Branko
Filipič – 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,
branko.filipic@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan
med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik, tel:
02/22-00-128 – splošni del in Branko Filipič, tel. 02/22-00-286 – 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: Homec Danijela, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozna sredstva:
A) osebna;
B) lahka dostavna;
C) kombinirana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – Vetrinjska ulica 2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: prevozna sredstva –
osebna.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
17,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v roku 3 mesecev.
Sklop št. B
2) Kratek opis: prevozna sredstva – lahka dostavna.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
9,000.000 SIT.
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4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v roku 3 mesecev.
Sklop št. C
2) Kratek opis: prevozna sredstva – kombinirana.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
12,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v roku 3 mesecev.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov ali vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 38,000.000
SIT brez DDV; sklopi: A: 17,000.000 SIT; B:
9,000.000 SIT; C: 12,000.000 SIT.
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 12. 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.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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: 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: 12. 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.
02/22-00-128 – za splošni del in Branko Filipič, tel. 02/22-00-286 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 4. 2006.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Maribor
Ob-10601/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023,
elektronska pošta: danica.mirnik@elektrocelje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktne osebe: Mihael Tabor, Jože Blagotinšek,
tehnični del in Danica Mirnik, splošni del,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktni
osebi: Sonja Marinček, soba 411/IV in Polonca Matko, soba 411/IV, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-477,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta:
sonja.marincek@elektro-celje.si,
polonca.matko@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo in Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 11/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
osebna varovalna oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – posamezna skladišča naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudnik mora nuditi razpisano blago
v celoti.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno v letu 2006 in 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, rok dobave, ISO standard
9001:2000.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 5. 2006 v pisni
obliki.
Cena: 8.000 SIT (DDV je vštet).
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago 11/06 (dokazilo
posredovati po faksu 03/54-85-023).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 5.
2006 ob 9. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Mihael Tabor,
var. inž., tel. 03/42-01-474, Jože Blagotinšek, tel. 03/42-01-381.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-10664/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.

04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3/a, 4000 Kranj, soba št. 109.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a,
4000 Kranj, soba št. 109.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-05/2006-ident
208598.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava enožilnih 20 kV kablov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Elektro Gorenjska, d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po specifikaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: od 20. 7. 2006 do 31. 1. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v znesku 3,500.000 SIT in veljavnostjo do 15. 6.
2006,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10% od bruto pogodbene
vrednosti) in veljavnostjo do 2. 3. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 dni od dneva
prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji pri pristojnem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje,
– potrdilo Okrožnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokument ponudnikovega poslovanja,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– boniteta ponudnika in zagotavljanje plačilne sposobnosti (BON-1/P ali BON-1/SP).
III.2.1.3) Kadrovske in tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih in tehničnih pogojev (izjava in dokazilo ponudnika, da ima v lasti skladišče
in stroj za merjenje, rezanje in previjanje
kablov),
– izjava ponudnika:
– o strokovni, kakovostni in pravočasni
izvedbi posla,
– o odpravi količinskih pomanjkljivosti,
– o garancijski dobi za dobavljen material,
– o plačilnem roku,
– o roku izvedbe dobav,
– o roku veljavnosti ponudbe,
– potrjene reference: pogoj za sodelovanje na predmetnem javnem razpisu so
potrjene reference dobavitelja, in sicer za
predmetni javni razpis. Seštevek referenc
mora skupaj za leto 2004 in 2005 za celo-
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tno območje EU dosegati ocenjeno vrednost
javnega naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 95 točk,
2. certifikat proizvajalca – 2,5 točke,
3. certifikat ponudnika (dobavitelja) – 2,5
točke.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: ident 208598.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 15. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi na tel. 04/20-83-555 (Urška
Gartnar Ličar) ali po telefaksu 04/20-83-315
in s predloženim virmanskim nalogom o plačilu materialnih stroškov za izdelavo razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT
(skupaj z DDV), na transakcijski račun št.
25100-9700516198, z obvezno navedbo
identifikacijske (davčne) številke ponudnika,
št. faksa ponudnika ter navedbo naziva javnega razpisa, in sicer vsak delavnik med 9.
in 13. uro v sobi 109 – OE DTS (I. nadstropje) na sedežu naročnika Elektro Gorenjska,
d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, Kranj.
Naročnik lahko na zahtevo kandidata
razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od datuma odpiranja.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 5. 2006
ob 8.30; Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, sejna soba II.
nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: 04/208-36-58,
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-10665/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3/a, 4000 Kranj, soba št. 109.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a,
4000 Kranj, soba št. 109.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-06/2006-ident
208599.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava trožilnih 20 kV kablov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Elektro Gorenjska, d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po specifikaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: od 20. 7. 2006 do 31. 1. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v znesku 10,000.000 SIT in veljavnostjo do 15. 6.
2006,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10% od bruto pogodbene
vrednosti) in veljavnostjo do 2. 3. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 dni od dneva
prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji pri pristojnem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje,
– potrdilo okrožnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokument ponudnikovega poslovanja,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– boniteta ponudnika in zagotavljanje plačilne sposobnosti (BON-1/P ali BON-1/SP).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih in tehničnih pogojev (izjava in dokazilo ponudnika, da ima v lasti skladišče
in stroj za merjenje, rezanje in previjanje
kablov),
– izjava ponudnika:
– o strokovni, kakovostni in pravočasni
izvedbi posla,
– o odpravi količinskih pomanjkljivosti,
– o garancijski dobi za dobavljen material,
– o plačilnem roku,
– o roku izvedbe dobav,
– o roku veljavnosti ponudbe,
– potrjene reference: pogoj za sodelovanje na predmetnem javnem razpisu so
potrjene reference dobavitelja, in sicer za
predmetni javni razpis. Seštevek referenc
mora skupaj za leto 2004 in 2005 za celotno območje EU dosegati ocenjeno vrednost
javnega naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 95 točk,
2. certifikat proizvajalca – 2,5 točke,
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3. certifikat ponudnika (dobavitelja) – 2,5
točke.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: ident 208599.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 15. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi na tel. 04/20-83-555 (Urška
Gartnar Ličar) ali po telefaksu 04/20-83-315
in s predloženim virmanskim nalogom o plačilu materialnih stroškov za izdelavo razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT
(skupaj z DDV), na transakcijski račun št.
25100-9700516198, z obvezno navedbo
identifikacijske (davčne) številke ponudnika,
št. faksa ponudnika ter navedbo naziva javnega razpisa, in sicer vsak delavnik med 9.
in 13. uro v sobi 109 – OE DTS (I. nadstropje) na sedežu naročnika Elektro Gorenjska,
d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, Kranj.
Naročnik lahko na zahtevo kandidata
razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od datuma odpiranja.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 5. 2006
ob 10.30; Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, sejna soba II.
nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: 04/208-36-58,
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-10666/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3/a, 4000 Kranj, soba št. 109.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a,
4000 Kranj, soba št. 109.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-07/2006-ident
208600.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava 1 kV kablov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Elektro Gorenjska, d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po specifikaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: od 20. 7. 2006 do 31. 1. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v znesku 5,000.000 SIT in veljavnostjo do 15. 6.
2006,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10% od bruto pogodbene
vrednosti) in veljavnostjo do 2. 3. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 dni od dneva
prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji pri pristojnem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje,
– potrdilo okrožnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokument ponudnikovega poslovanja,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– boniteta ponudnika in zagotavljanje plačilne sposobnosti (BON-1/P ali BON-1/SP).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih in tehničnih pogojev (izjava in dokazilo ponudnika, da ima v lasti skladišče
in stroj za merjenje, rezanje in previjanje
kablov),
– izjava ponudnika:
– o strokovni, kakovostni in pravočasni
izvedbi posla,
– o odpravi količinskih pomanjkljivosti,
– o garancijski dobi za dobavljen material,
– o plačilnem roku,
– o roku izvedbe dobav,
– o roku veljavnosti ponudbe,
– potrjene reference: pogoj za sodelovanje na predmetnem javnem razpisu so
potrjene reference dobavitelja, in sicer za
predmetni javni razpis. Seštevek referenc
mora skupaj za leto 2004 in 2005 za celotno območje EU dosegati ocenjeno vrednost
javnega naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 95 točk,
2. certifikat proizvajalca – 2,5 točke,
3. certifikat ponudnika (dobavitelja) – 2,5
točke.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: ident 208600.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 15. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije je možen po predhodni eno-
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dnevni najavi na tel. 04/20-83-555 (Urška
Gartnar Ličar) ali po telefaksu 04/20-83-315
in s predloženim virmanskim nalogom o plačilu materialnih stroškov za izdelavo razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT
(skupaj z DDV), na transakcijski račun št.
25100-9700516198, z obvezno navedbo
identifikacijske (davčne) številke ponudnika,
št. faksa ponudnika ter navedbo naziva javnega razpisa, in sicer vsak delavnik med 9.
in 13. uro v sobi 109 – OE DTS (I. nadstropje) na sedežu naročnika Elektro Gorenjska,
d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, Kranj.
Naročnik lahko na zahtevo kandidata
razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od datuma odpiranja.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 5. 2006
ob 12.30; Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, sejna soba II.
nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: 04/208-36-58,
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-10667/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3/a, 4000 Kranj, soba št. 109.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a,
4000 Kranj, soba št. 109.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-08/2006-ident
208602.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava kabelskega pribora 1 in 20 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Elektro Gorenjska, d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po specifikaciji.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: od 20. 7. 2006 do 31. 7. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v znesku 8,000.000 SIT in veljavnostjo do 16. 6.
2006,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10% od bruto pogodbene
vrednosti) in veljavnostjo do 30. 8. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 dni od dneva
prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji pri pristojnem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje,
– potrdilo okrožnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokument ponudnikovega poslovanja,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– boniteta ponudnika in zagotavljanje plačilne sposobnosti (BON-1/P ali BON-1/SP).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih in tehničnih pogojev,
– izjava ponudnika:
– o strokovni, kakovostni in pravočasni
izvedbi posla,
– o odpravi količinskih pomanjkljivosti,
– o garancijski dobi za dobavljen material,
– o plačilnem roku,
– o roku izvedbe dobav,
– o roku veljavnosti ponudbe,
– potrjene reference: pogoj za sodelovanje na predmetnem javnem razpisu so
potrjene reference dobavitelja, in sicer za
predmetni javni razpis. Seštevek referenc
mora skupaj za leto 2004 in 2005 za celotno območje EU dosegati ocenjeno vrednost
javnega naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 95 točk,
2. certifikat proizvajalca – 2,5 točke,
3. certifikat ponudnika (dobavitelja) – 2,5
točke.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: ident 208602.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 16. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi na tel. 04/20-83-555 (Urška
Gartnar Ličar) ali po telefaksu 04/20-83-315
in s predloženim virmanskim nalogom o plačilu materialnih stroškov za izdelavo razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT
(skupaj z DDV), na transakcijski račun št.
25100-9700516198, z obvezno navedbo
identifikacijske (davčne) številke ponudnika,
št. faksa ponudnika ter navedbo naziva javnega razpisa, in sicer vsak delavnik med 9.
in 13. uro v sobi 109 – OE DTS (I. nadstropje) na sedežu naročnika Elektro Gorenjska,
d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, Kranj.
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Naročnik lahko na zahtevo kandidata
razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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: ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od datuma odpiranja.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2006
ob 8.30; Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, sejna soba II.
nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: 04/208-36-58,
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-10668/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3/a, 4000 Kranj, soba št. 109.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a,
4000 Kranj, soba št. 109.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-09/2006-ident
208603.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava VN blokov SF6 20 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Elektro Gorenjska, d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po specifikaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: od 20. 7. 2006 do 31. 7. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v znesku 10,000.000 SIT in veljavnostjo do 16. 6.
2006,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10% od bruto pogodbene
vrednosti) in veljavnostjo do 30. 8. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 dni od dneva
prejema računa.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji pri pristojnem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje,
– potrdilo okrožnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokument ponudnikovega poslovanja,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– boniteta ponudnika in zagotavljanje plačilne sposobnosti (BON-1/P ali BON-1/SP).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih in tehničnih pogojev,
– izjava ponudnika:
– o strokovni, kakovostni in pravočasni
izvedbi posla,
– o odpravi količinskih pomanjkljivosti,
– o garancijski dobi za dobavljen material,
– o plačilnem roku,
– o roku izvedbe dobav,
– o roku veljavnosti ponudbe,
– potrjene reference: pogoj za sodelovanje na predmetnem javnem razpisu so
potrjene reference dobavitelja, in sicer za
predmetni javni razpis. Seštevek referenc
mora skupaj za leto 2004 in 2005 za celotno območje EU dosegati ocenjeno vrednost
javnega naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 95 točk,
2. certifikat proizvajalca – 2,5 točke,
3. certifikat ponudnika (dobavitelja) – 2,5
točke.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: ident 208603.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 16. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi na tel. 04/20-83-555 (Urška
Gartnar Ličar) ali po telefaksu 04/20-83-315
in s predloženim virmanskim nalogom o plačilu materialnih stroškov za izdelavo razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT
(skupaj z DDV), na transakcijski račun št.
25100-9700516198, z obvezno navedbo
identifikacijske (davčne) številke ponudnika,
št. faksa ponudnika ter navedbo naziva javnega razpisa, in sicer vsak delavnik med 9.
in 13. uro v sobi 109 – OE DTS (I. nadstropje) na sedežu naročnika Elektro Gorenjska,
d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, Kranj.
Naročnik lahko na zahtevo kandidata
razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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: ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od datuma odpiranja.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2006
ob 10.30; Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, sejna soba II.
nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: 04/208-36-58,
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-10669/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3/a, 4000 Kranj, soba št. 109.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a,
4000 Kranj, soba št. 109.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-10/2006-ident
208604.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava transformatorjev SN/NN.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Elektro Gorenjska, d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po specifikaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: od 20. 7. 2006 do 31. 7. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v znesku 8,000.000 SIT in veljavnostjo do 16. 6.
2006,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10% od bruto pogodbene
vrednosti) in veljavnostjo do 30. 8. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 dni od dneva
prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji pri pristojnem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje,
– potrdilo okrožnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokument ponudnikovega poslovanja,
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– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– boniteta ponudnika in zagotavljanje plačilne sposobnosti (BON-1/P ali BON-1/SP).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih in tehničnih pogojev,
– izjava ponudnika:
– o strokovni, kakovostni in pravočasni
izvedbi posla,
– o odpravi količinskih pomanjkljivosti,
– o garancijski dobi za dobavljen material,
– o plačilnem roku,
– o roku izvedbe dobav,
– o roku veljavnosti ponudbe,
– potrjene reference: pogoj za sodelovanje na predmetnem javnem razpisu so
potrjene reference dobavitelja, in sicer za
predmetni javni razpis. Seštevek referenc
mora skupaj za leto 2004 in 2005 za celotno območje EU dosegati ocenjeno vrednost
javnega naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 95 točk,
2. certifikat proizvajalca – 2,5 točke,
3. certifikat ponudnika (dobavitelja) – 2,5
točke.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: ident 208604.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 16. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi na tel. 04/20-83-555 (Urška
Gartnar Ličar) ali po telefaksu 04/20-83-315
in s predloženim virmanskim nalogom o plačilu materialnih stroškov za izdelavo razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT
(skupaj z DDV), na transakcijski račun št.
25100-9700516198, z obvezno navedbo
identifikacijske (davčne) številke ponudnika,
št. faksa ponudnika ter navedbo naziva javnega razpisa, in sicer vsak delavnik med 9.
in 13. uro v sobi 109 – OE DTS (I. nadstropje) na sedežu naročnika Elektro Gorenjska,
d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, Kranj.
Naročnik lahko na zahtevo kandidata
razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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: ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od datuma odpiranja.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2006
ob 12.30; Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, sejna soba II.
nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: 04/208-36-58,
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-10670/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3/a, 4000 Kranj, soba št. 109.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a,
4000 Kranj, soba št. 109.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-11/2006-ident
208605.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava NN plošč za TP in betonskih ohišij.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Elektro Gorenjska, d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: NN plošče za TP,
2. sklop: betonsko ohišje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: od 20. 7. 2006 do 31. 7. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v znesku 10,000.000 SIT in veljavnostjo do 16. 6.
2006,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10% od bruto pogodbene
vrednosti) in veljavnostjo do 30. 8. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 dni od dneva
prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji pri pristojnem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje,
– potrdilo okrožnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokument ponudnikovega poslovanja,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– boniteta ponudnika in zagotavljanje plačilne sposobnosti (BON-1/P ali BON-1/SP).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih in tehničnih pogojev,
– izjava ponudnika:

– o strokovni, kakovostni in pravočasni
izvedbi posla,
– o odpravi količinskih pomanjkljivosti,
– o garancijski dobi za dobavljen material,
– o plačilnem roku,
– o roku izvedbe dobav,
– o roku veljavnosti ponudbe,
– potrjene reference: pogoj za sodelovanje na predmetnem javnem razpisu so
potrjene reference dobavitelja, in sicer za
predmetni javni razpis. Seštevek referenc
(za vsak sklop posebej) mora skupaj za leto
2004 in 2005 za celotno območje EU dosegati ocenjeno vrednost javnega naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 95 točk,
2. certifikat proizvajalca – 2,5 točke,
3. certifikat ponudnika (dobavitelja) – 2,5
točke.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: ident 208605.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 17. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi na tel. 04/20-83-555 (Urška
Gartnar Ličar) ali po telefaksu 04/20-83-315
in s predloženim virmanskim nalogom o plačilu materialnih stroškov za izdelavo razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT
(skupaj z DDV), na transakcijski račun št.
25100-9700516198, z obvezno navedbo
identifikacijske (davčne) številke ponudnika,
št. faksa ponudnika ter navedbo naziva javnega razpisa, in sicer vsak delavnik med 9.
in 13. uro v sobi 109 – OE DTS (I. nadstropje) na sedežu naročnika Elektro Gorenjska,
d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, Kranj.
Naročnik lahko na zahtevo kandidata
razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od datuma odpiranja.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2006
ob 8.30; Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, sejna soba II.
nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: 04/208-36-58,
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-10671/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
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električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3/a, 4000 Kranj, soba št. 109.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a,
4000 Kranj, soba št. 109.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-12/2006-ident
208607.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava elektromateriala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Elektro Gorenjska, d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: vodnik pas,
2. sklop: progovna stikala,
3. sklop: kovinske omarice za TP,
4. sklop tarifni odklopniki,
5. sklop: NN plastične omarice,
6. sklop: ritter klešče, drogovniki,
7. sklop: kostanjevi drogovi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: od 20. 7. 2006 do 31. 7. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v znesku
10% ocenjene vrednosti za ponujeni sklop
in veljavnostjo do 16. 6. 2006,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10% od bruto pogodbene
vrednosti) in veljavnostjo do 30. 8. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 dni od dneva
prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji pri pristojnem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje,
– potrdilo okrožnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokument ponudnikovega poslovanja,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– boniteta ponudnika in zagotavljanje plačilne sposobnosti (BON-1/P ali BON-1/SP).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih in tehničnih pogojev,
– izjava ponudnika:
– o strokovni, kakovostni in pravočasni
izvedbi posla,
– o odpravi količinskih pomanjkljivosti,
– o garancijski dobi za dobavljen material,

– o plačilnem roku,
– o roku izvedbe dobav,
– o roku veljavnosti ponudbe,
– potrjene reference: pogoj za sodelovanje na predmetnem javnem razpisu so
potrjene reference dobavitelja, in sicer za
predmetni javni razpis. Seštevek referenc
(za vsak sklop posebej) mora skupaj za leto
2004 in 2005 za celotno območje EU dosegati ocenjeno vrednost javnega naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 95 točk,
2. certifikat proizvajalca – 2,5 točke,
3. certifikat ponudnika (dobavitelja) – 2,5
točke.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: ident 208607.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 17. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi na tel. 04/20-83-555 (Urška
Gartnar Ličar) ali po telefaksu 04/20-83-315
in s predloženim virmanskim nalogom o plačilu materialnih stroškov za izdelavo razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT
(skupaj z DDV), na transakcijski račun št.
25100-9700516198, z obvezno navedbo
identifikacijske (davčne) številke ponudnika,
št. faksa ponudnika ter navedbo naziva javnega razpisa, in sicer vsak delavnik med 9.
in 13. uro v sobi 109 – OE DTS (I. nadstropje) na sedežu naročnika Elektro Gorenjska,
d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, Kranj.
Naročnik lahko na zahtevo kandidata
razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od datuma odpiranja.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2006
ob 10.30; Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, sejna soba II.
nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: 04/208-36-58,
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Št. 38/1265/2006
Ob-10672/06
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: Kostja Skok, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00,
faks ++386/1/474- 27-22, elektronska pošta: Kostja.Skok@eles.si, internetni naslov:
www.eles.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: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kontaktni osebi: Katarina Krepfl, 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., kontaktni osebi: Katarina
Krepfl, 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.
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: 64/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava VN spončnega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro-Slovenija, d.o.o.
(RTP po specifikaciji).
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: 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:
Rok dobave opreme je 60 dni od dneva
podpisa pogodbe.
Garancijski rok za razpisano opremo je
najmanj 5 let od prevzema oziroma 4 leta
od vgradnje.
Rok plačila je 60 dni od datuma izstavitve računa.
Vsa ponujena oprema mora izpolnjevati
vse zahteve navedene v tehnični dokumentaciji.
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.
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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. 64/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak deloven dan do
26. 4. 2006 od 10. do 14. ure.
Cena: 6.000 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. 64/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 4. 2006 do 9.30
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 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: 6. 4. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 01197
Ob-10695/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Geoplin plinovodi d.o.o., kontaktna oseba: Jurij Fašalek, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/582-07-00,
faks 01/582-07-01, elektronska pošta: Jurij.fasalek@geoplin-plinovodi.si, internetni
naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/11/2006/TS-TSS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava merilne opreme – plinomeri in
korektorji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: na naslov naročnika.
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
merilne opreme – plinomeri in korektorji.
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II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek junija 2006 in konec oktobra 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti,
– bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbenega zneska.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skupni ponudniki morajo predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora biti pri organu države,
v kateri ima sedež, registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo.
2. Ponudnik ne sme biti pravnomočno
obsojen ali biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali v zvezi z njegovim
poslovanjem.
3. Zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Povprečni letni prihodek ponudnika v
zadnjih 3 poslovnih letih je moral biti večji
kot 43,000.000 SIT.
2. Ponudnik mora za ponujeno ceno zagotavljati pogoje franko skladišče Geoplin
plinovodi d.o.o., Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora priložiti naslednje certifikate:
1. certifikat o odobritvi merila za ponujeni
tip merila, ki velja v Republiki Sloveniji;
2. Atex certifikat za ponujeni tip elektronskega korektorja ali enakovreden certifikat.
III.2.1.4) Drugi podatki:
1. Ponudnik mora podati izvajo, da bo
merilno opremo dobavil najkasneje v 120
koledarskih dneh po sklenitvi pogodbe.
2. Ponudnik mora predložiti izpolnjen,
podpisan in žigosan obrazec izjava – tehnične zahteve za merilno opremo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena;
2. rok dobave;
3. garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/11/2006/TSTSS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 5. 2006, do
12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 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: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 5. 2006
ob 9. uri na naslovu naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.
Št. 8000-16/2006
Ob-10702/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jure Ahačič, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-77-503, faks 01/30-77-409, elektronska pošta: jure.ahacic@zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jure Ahačič,
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/30-77-503, faks 01/30-77-409, elektronska pošta: jure.ahacic@zzzs.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jure Ahačič, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-77-503,
faks 01/30-77-409.
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: direkcija-005/06-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za prodajno
prevzemna mesta (merilna mesta) v enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, in sicer v predvideni količini
za obdobje dveh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: prodajno prevzemna
mesta (merilna mesta) v enotah Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
a) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 6,500.000 SIT,
b) izjava ponudnika o predložitvi podaljšane bančne garancije za resnost ponudbe,
c) izjava banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
za odpravo napak v garancijskem roku.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
(a) da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, katere predmet je javno naročilo;
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(b) da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
(c) da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
(d) da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek;
(e) da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež oziroma da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
(a) izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila;
(b) potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
(c) izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku;
(d) izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
(e) potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež oziroma da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Potrdilo o ekonomski sposobnosti ponudnika:
(a) ponudnik pravna oseba obrazec
BON-1/P oziroma obrazec BON-1/SP s podatki in kazalniki za leto 2004, ki ga izda
AJPES,
(b) poročilo pooblaščenega revizorja po
6. členu Odredbe o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov, ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je do datuma revizorjevega poročila, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena cena: 0-90 točk,
2. plačilni rok: 0-10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: direkcija-005/06-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 6. 2006.
Pogoji in način plačila: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 6. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.

IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s
strani odgovorne osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 6. 2006
ob 11. uri; na sedežu naročnika, Miklošičeva
24, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 025979
Ob-10720/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1-5808-332, faks
+386/(0)1-5808-407, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba:
Miha Jeras, Vodovodna cesta 90, SI-1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1-5808-332,
faks +386/(0)1-5808-407, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Miha
Jeras, Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1-5808-332,
faks +386/(0)1-5808-407, elektronska pošta: mjeras@vo-ka.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana,
Miha Jeras, Vodovodna cesta 90, SI-1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1-5808-332,
faks +386/(0)1-5808-407, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 5 naba/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava kombiniranega vozila z nadgradnjo za vzdrževanje kanalizacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Centralna čistilna naprava
Ljubljana, Cesta v prod 100, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.14.45.00-3.
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: 1 kombinirano vozilo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila je 30 dni od dneva
izstavitve 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 sposobnosti: registracija podjetja, ki
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mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
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. ponudbena cena,
2. preseganje osnovnih tehničnih zahtev,
3. reference,
4. dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 5 naba/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 5. 2006
ob 8. uri, Vodovodna c. 90, Ljubljana.
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: 7. 4. 2006.
Javno podjetje Vodovod Kanaliazcija
d.o.o., Ljubljana
Ob-10940/06
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 Andrej Kosmačin – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan
med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – splošni del in Andrej Kosmačin, tel. 02/22-00-450 – tehnični del,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/22-00-000, faks 02/22-00 107, ele-
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ktronska pošta: mateja.podlesnik@elektromaribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: 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:
dobava in montaža VN elektroenergetske opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
– objekti.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 60,000.000
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 – 98 točk,
2. rok plačila – 2 točki.
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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 18. 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: 18. 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: 18. 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.
02/22-00-128 – za splošni del in Andrej Kosmačin, tel. 02/22-00-450 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-10952/06
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: 11/2006-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava osebnih računalnikov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Lokacije Elektro Primorske
(Nova Gorica, Koper, Sežana in Tolmin).
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: namizni računalniki z monitorji 80 kosov, monitor
LCD 24 palični 12 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 40 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 prvim odstavkom in prvo
in drugo točko četrtega odstavka 42. člena
ZJN-1; letno povprečje čistih prihodkov od
prodaje (2002-2004) mora biti najmanj v višini dvakratne ponudbene vrednosti; potrdilo
o finančnem stanju ponudnika; seznam o
že izvedenih dobavah; dokazila da je blago proizvedeno po zahtevanih standardih;
ponudnik mora zagotavljati servis za ponujeno blago; možnost testiranja ponujenega
blaga.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila v skladu z drugim odstavkom 42. člena ZJN-1-; potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik poravnane vse
davke in prispevke; dokazilo, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ali drugi postopek, katerega posledica
je prenehanje poslovanja ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o finančnem stanju ponudnika BON1/P.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: potrjene reference; dokazila,
da monitorji ustrezajo zahtevanim standardom, izjava ponudnika, da zagotavlja servis
za ponujeno blago; izjava ponudnika, da bo
naročniku omogočil testiranje ponujenega
računalnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– rok plačila,
– rok dobave,
– kakovost ISO.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 11/2006-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 17. 5. 2006, cena:
3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica - sklic osebni računalniki.
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: 17. 5. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 9. 7. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2006
ob 11. uri, Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica, velika sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Elektro Primorska

Gradnje
Št. 027
Ob-10522/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Aerodrom Ljubljana, d.d., kontaktna oseba:
Martin Hribar, Zg. Brnik 130A, SI-4210 Brnik-Aerodrom, Slovenija, tel. 04/20-61-360,
faks 04/20-21-623, elektronska pošta:
aero-ing@lju-airport.si, internetni naslov:
http://www.lju-airport.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: GOI dela za izgradnjo
1. faze novega potniškega terminala T-2 in
adaptacijo obstoječega potniškega terminala T-1 na letališču Ljubljana.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: gradbena, obrtniška in inštalacijska
(GOI) dela za izgradnjo 1. faze novega
potniškega terminala T-2 in adaptacijo
obstoječega potniškega terminala T-1 na
letališču Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: letališče Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.21.33.31.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena, obrtniška in inštalacijska (GOI) dela za
izgradnjo 1. faze novega potniškega terminala T-2 in adaptacijo obstoječega potniškega terminala T-1 na letališču Ljubljana.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 6. 2006, konec 15. 6.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 70,000.000 SIT;
2. s strani ponudnika podpisan vzorec
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti. Ponudbi mora biti priložena izjava
banke, da bo ponudnik v primeru uspešne
ponudbe dobil garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti;
3. s strani ponudnika podpisan vzorec
bančne garancije za odpravo napak v 10
letnem garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila v
roku 30 dni po prejemu posameznega računa – po prejemu začasnih mesečnih situacij
in končne situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki

so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pravni status
1. Ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
3. Ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
4. Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek.
Ekonomsko-finančna sposobnost
5. Ponudnikova realizacija je v vsakem
od preteklih treh poslovnih let znašala vsaj
štirikratnik vrednosti ponudbe brez DDV.
Tehnična sposobnost
6. Ponudnik bo vsaj 60% vrednosti ponujenih del opravil samostojno z lastnimi kadri
in potrebno opremo.
7. Ponudnik mora imenovati vse podizvajalce, ki bodo opravili dela v vrednosti
5% ali več odstotkov od celotne vrednosti
ponujenih del. Vsi taki podizvajalci morajo
biti ustrezno usposobljeni, kar dokažejo s
priloženimi listinami.
8. Ponudnik mora biti sposoben razpisana dela izvesti pod prometom in ob upoštevanju specifičnih okoliščin, ki veljajo na
letališču.
9. Ponudnik je v zadnjih petih letih opravljal istovrstna dela (adaptacije, rekonstrukcije in nadgradnje zahtevnih objektov pod
prometom).
10. Ponudnik mora za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte imenovati osebo
z ustreznimi izobrazbenimi in strokovnimi
kvalifikacijami (skladno z Zakonom o graditvi objektov).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pogoj: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki sme biti izdan največ 30 dni
pred rokom odpiranja ponudb;
2. in 3. pogoj: a) neobstoj pravnomočne
obsodbe: potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco; b) da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem:
lastna pisna izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, kot to predvideva
44. člen Zakona o javnih naročilih (ZJN);
4. pogoj: potrdilo pristojnega sodišča, da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek.
Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež, oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo
zgoraj zahtevanih potrdil ali pa taka potrdila
ne zajemajo vseh zgoraj navedenih zahtev,
jih lahko ponudniki v skladu z ZJN nadomestijo z lastno pisno izjavo, overjeno pred
pristojnim organom (upravni organ, sodni
organ, notar, strokovna zbornica, trgovinska
zbornica) države, kjer ima tak ponudnik svoj
sedež, ali lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: 5. pogoj: a)
računovodski izkazi (bilance stanja, izkazi
poslovnega izida in izkazi finančnega izida)
za zadnja tri zaključena poslovna leta; b)
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izjava ali je ponudnik zavezan k revidiranju
ali ne. Če je ponudnik zavezan k revidiranju,
morajo biti k zahtevanim računovodskim izkazom priložena revizorjeva poročila, ki ne
smejo vsebovati revizorjevega negativnega
ali vzdržanega mnenja; c) letno poročilo za
zadnje zaključeno poslovno leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. pogoj: lastna pisna izjava, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo. Ponudnik mora ponudbi priložiti seznam kadrov in seznam opreme za izvedbo predmetnega naročila;
7. pogoj: a) seznam vseh podizvajalcev,
ki bodo posamično opravili dela v vrednosti
5% ali več odstotkov od celotne vrednosti
ponujenih del, z navedbo njihovih osnovnih
podatkov (firma, sedež, matična številka);
b) reference vseh imenovanih podizvajalcev o najpomembnejših opravljenih delih v
zadnjih treh letih; c) sporazum o izvedbi
del z vsakim imenovanim podizvajalcem;
d) obojestransko podpisana izjava o poravnanih medsebojnih obveznostih z vsakim
imenovanim podizvajalcem;
8. pogoj: projekt organizacije gradbišča;
9. pogoj: a) seznam istovrstnih v zadnjih
petih letih opravljenih del; b) s strani naročnikov podpisana/izdana potrdila o dobro
opravljenem delu in skladnostjo izvedenih
del s pogodbenimi določili, z navedbo lokacij, pogodbenih vrednostih in datumi izvedbe;
10. pogoj: a) navedba odgovornega vodje del in seznam njegovih referenc; b) dokazilo o izobrazbenih in strokovnih kvalifikacijah imenovanega odgovornega vodje del.
III.2.1.4) Drugi podatki: novogradnja in
adaptacija se bosta izvajali pod prometom
– v obstoječem potniškem terminalu T-1 in
na glavni letališki ploščadi bosta morala potekati sprejem in odprava potnikov in letal ob
upoštevanju vseh operativnih in varnostnih
zahtev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.1) Periodično informativno obvestilo o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št.
31 z dne 24. 3. 2006, Ob-8495/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– tehnične prednosti,
– rok dokončanja del.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-2006-G1A/1/MH.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 5. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno pridobiti na naslovu naročnika vsak delovni dan med 9. in 12. uro
po predhodni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 5. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
bodo morali naročnikovi komisiji za odpiranje ponudb predložiti pisna pooblastila za
zastopanje ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 5. 2006
ob 12. uri; Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik 130A, SI-4210 Brnik-Aerodrom.
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: 5. 4. 2006.
Aerodrom Ljubljana, d.d.
Št. 670/06
Ob-10937/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktni osebi: Irena Homovc Gačnik
(splošni del) in Janez Skok, univ. dipl. inž.
el. (tehnični del), Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Janko Hribar, vložišče na
Slovenska c. 58 v Ljubljani, I. nadstropje,
vsak delovnik med 8.30 in 11. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114,
faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Janko Hribar, Slovenska c. 58, vložišče, I.
nadstropje, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-114, faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba s kakršnimi koli načini gradnje ali
gradbenih dejavnosti iz priloge XI.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 18/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba elektromontažnih del pri izgradnji
RTP 110/10-20 kV Polje, RTP 110/20 kV
Radeče in RTP 110 (35)/20 kV Litija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP 110/10-20 kV Polje,
RTP 110/20 kV Radeče in RTP 110 (35)/20
kV Litija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: izvedba elektromontažnih
del za RTP 110/10-20 kV Polje.
3) Obseg ali količina: skladno s projektom za razpis št. REEL.06-A572/154A,
mapa ME05/K.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: predvideni začetek
elektromontažnih del je mesec september
2006.
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Sklop št. 02
2) Kratek opis: izvedba elektromontažnih
del za RTP 110/20 kV Radeče.
3) Obseg ali količina: skladno s projektom za razpis št. REEL.17-A572/126A,
mapa ME05/K.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: predvideni začetek
elektromontažnih del je mesec september
2006.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: izvedba elektromontažnih
del za RTP 110 (35)/20 kV Litija.
3) Obseg ali količina: skladno s projektom za razpis št REEL.26-A572/150A, mapa
ME05/K.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: predvideni začetek
elektromontažnih del je mesec september
2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz projektov za razpis v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: ponudnik mora ponuditi čimkrajši
rok izvedbe.
Najdaljši rok izvedbe je:
– sklop 1 (RTP Polje): 16 mesecev od
začetka del. Dela se bodo izvajala v več
fazah glede na možnosti izklopov posameznih polj 110 kV stikališča in celic 10 kV
stikališča;
– sklop 2 (RTP Radeče): 5 mesecev od
začetka del;
– sklop 3 (RTP Litija): 4 mesece od začetka del.
Predviden začetek elektromontažnih del
za vse tri sklope je september 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe in z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% od končne pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– pisna izjava o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov,
PI V redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
V pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,

V dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pogodba s podizvajalcem, oziroma pogodba o skupnem nastopanju, če ponudnik
zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja,
V pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
V pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
V pisna izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
V dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, ki so v pristojnosti Davčne uprave
RS, v skladu s predpisi RS, ne starejše od
30 dni,
V BON-1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni, če je ponudnik samostojni podjetnik pa
potrdila poslovnih bank o podjetnikovi solventnosti, ne starejše od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v višini
1 mio SIT,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% od končne pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika, oziroma njegovega podizvajalca o sposobnosti, vključno z
zahtevanima prilogama,
V pisna izjavo ponudnika o upoštevanju
obveznosti iz 10. točke 23. člena ZJN-1.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– dokazilo – referenčno potrdilo, da je
ponudnik, oziroma njegov podizvajalec v
preteklem 10-letnem obdobju izvajal elektromontažna dela za elektrogospodarsko
podjetje (skladno s tč. 9. Splošnih razpisnih
pogojev),
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih:
PI – dokument mora biti predložen tudi
za ev. podizvajalce,
V – dokument mora biti predložen za
vse ponudnike (=soponudnike) v primeru
predložitve skupne ponudbe.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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(B1) spodaj navedena merila:
– skupna ponudbena vrednost (87% delež),
– dosedanje izkušnje ponudnika oziroma
izvajalca montažnih del (10% delež),
– garancijski rok (2% delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika (1% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 18/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. maja 2006.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št. 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-18-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. maja 2006 ali 31
dni od odposlanja obvestila 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 8. septembra 2006 ali 120 dni
od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. maja
2006 ob 11. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije
Navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 5. maja 2006 do 14. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Storitve
Št. 025979
Ob-10721/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-332, faks
+386/(0)1/58-08-407.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba:
Miha Jeras, Vodovodna cesta 90, SI-1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-332
faks +386/(0)1/58-08-407.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Miha
Jeras, Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-332, faks
+386/(0)1/58-08-407.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno
podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras, Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-332, faks
+386/(0)1/58-08-407.
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: JN 7 lab/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje laboratorijskih preskusov za potrebe notranjega nadzora pitne vode.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Centralna čistilna naprava
Ljubljana, Cesta v Prod 100, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: izvajanje laboratorijskih
preskusov za potrebe notranjega nadzora
pitne vode.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev 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 sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: akreditacija za preskuševalni
laboratorij.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Pravilnik o pitni vodi (PPV, Ur. l. RS, 19/04 in sprem.
35/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 7 lab/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 5. 2006
ob 8.20, Vodovodna c. 90, Ljubljana.
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: 7. 4. 2006.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Ljubljana
Ob-10951/06
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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 7/2006-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje posekov tras SN in NN vodov.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Območje Elektro Primorske.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih
specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje
poseka podrasti v obstoječem koridorju 144
ha, posek robnih dreves 14,4 ha, obžagovanje robnih dreves 3000 ur, spravilo lesa
3000 ur.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 1. 9.
2007.
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 prvim odstavkom in prvo in drugo
točko četrtega odstavka 42. člena ZJN-1;
letno povprečje čistih prihodkov od prodaje
(2002-2004) mora biti najmanj v višini dvakratne ponudbene vrednosti; potrdilo o finančnem stanju ponudnika;.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila v skladu z drugim odstavkom 42. člena ZJN-1-; potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik poravnane vse
davke in prispevke; dokazilo, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
ali drugi postopek, katerega posledica je prenehanje poslovanja ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o finanč-
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nem stanju ponudnika BON 1 in BON 2, ali
BON/1P, ter potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranega računa ali BON
/ 1P, ter potrdilo poslovne banke o prometu
na TRR za zadnje 3 mesece.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference (30 ha na sklop); seznam in
usposobljenost kadra skladno z veljavno zakonodajo za razpisano delo; izvedba nujnih
posekov v primeru havarije;
– overjena fotokopija pogodbe o zaposlitvi za vsakega delavca;
– overjeno fotokopijo zdravstvenega
spričevala z dokazilom za sposobnosti del
na višini, za vsakega delavca;
– overjeno dokazilo o opravljenem preizkusu znanja iz varstva pri delu in varstva
pred požarom za vsakega delavca;
– potrdilo, da imajo delavci opravljen
praktični izpit za delo z motorno žago, razrez in spravilo lesa, delo na višini;
– overjena kopija delovne knjižice za
vsakega delavca;
– overjena izjava o varnosti in oceni tveganja na delovnem mestu;
– originali potrdila zavoda za zdravstveno zavarovanje za vsakega od delavcev,
kjer je navedeno da so poravnani vsi prispevki za zdravstveno zavarovanje;
– dokazilo pooblaščene zdravstvene
institucije o zdravstveni sposobnosti vseh
delavcev;
– ponudnik mora imeti redno ali pogodbeno zaposlenih zadostno število delavcev
več kot 3 leta;
– odzivnost v primeru havarij v roku dveh
ur.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o gozdovih in zakonodaja, ki ureja varstvo 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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– način plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 7/2006-S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 5. 2006, cena:
3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica-sklic poseki tras.
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: 16. 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 5. 7. 2006
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2006
ob 11. uri, Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica, velika sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Elektro Primorska

Javni razpis za natečaj
Storitve
Ob-10787/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Branka Arnautović, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-86-28, faks
01/241-86-46, elektronska pošta: Branka.arnautovic@uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: IMOS d.d., kontaktna oseba: Majda Gostinčar, u.d.i.a., Dunajska 56,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/473-33-17,
faks 01/473-33-01, elektronska pošta: majda.gostincar@imos.si, internetni naslov:
www.imos.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: IMOS d.d., kontaktna oseba:
Majda Gostinčar, u.d.i.a., Dunajska 56,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/473-33-17,
faks 01/473-33-01, elektronska pošta: majda.gostincar@imos.si, internetni naslov:
www.imos.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
prijave za sodelovanje/projekte: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Opis: javni razpis za predhodno
priznanje sposobnosti udeležencem natečaja za pridobitev arhitekturne rešitve
objekta Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo in Fakulteta za računalništvo
in informatiko ob Biotehnični fakulteti v
Ljubljani, območje urejanja VI 3/3 ter izbiro izvajalca za izdelavo projektne in
tehnične dokumentacije za arhitekturo,
zunanjo in prometno ureditev in gradbene konstrukcije.
II.1.3) Lokacija: Biotehniška fakulteta,
območje urejanja VI 3/3, Ljubljana, Slovenija.
II.1.4.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): kategorija storitve 12.
III.1) Merila za izbiro udeležencev:
Pogoj:
Pogoj za udeležbo je en izveden javni
objekt v zadnjih 10 letih v kvadraturi nad
3000 m2. V to kategorijo ne sodijo stanovanjski in tehnološko nezahtevni industrijski
objekti.
Merila:
– večji referenčni objekti – do 40 točk,
– tipološko podobni referenčni objekti
– do 40 točk,
– nagrade – do 20 točk.
III.2) Ali je udeležba omejena na določeno stroko: da.
Če je, navedite, za katero stroko gre:
pooblaščeni univerzitetni diplomirani inženir
arhitekture.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Število udeležencev ali obseg:
največ 8, minimum 6.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov:
1. urbanistična zasnova celotnega kompleksa – do 20 točk,

2. arhitektonska zasnova – do 90 točk,
3. ekonomičnost – do 30 točk,
4. konstrukcija – do 10 točk,
5. ponudbena cena – do 10 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 700-05/06 JN03.
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: 4. 5. 2006.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k sodelovanju izbranim kandidatom: predvideni datum
12. 5. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, ki jih kandidati lahko uporabljajo: slovenski.
IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile:
1. nagrada: 3,000.000 SIT,
2. nagrada: 2,500.000 SIT,
3. nagrada: 2,000.000 SIT.
Odškodnina v višini 1,500.000 SIT.
IV.4.3) Ali je javno naročilo storitev, ki
sledi natečaju, treba oddati zmagovalcu ali
zmagovalcem natečaja: da.
IV.4.4) Ali je odločitev žirije za naročnika
zavezujoča: da.
IV.4.5) Imena izbranih članov žirije:
Člani komisije ki bo ugotavljala sposobnost: Petra Paškulin, univ. dipl. arh., dr. Stane Pejovnik, univ. dipl. kem., Mojca Lorenci,
univ. dipl. prav.
Člani žirije, ki bodo ocenjevali projekte: Branka Arnautović, u.d.i.a., dr. Blaž Zupan, u.d.i.el., dr. Andrej Petrič, u.d.kem,
Majda Gostinčar, u.d.i.a., Janko Zadravec
– u.d.i.a., Boris Volk, u.d.i.a., Evgen Čargo,
u.d.i.a., Slobodan Milojević, u.d.i.a.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se natečaj nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Univerza v Ljubljani

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-10603/06
Razveljavitev
Naročniki Osnovna šola Ivana Cankarja
Ljutomer, Osnovna šola Stročja vas, Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci, Osnovna
šola Mala Nedelja, Osnovna šola Razkrižje
in Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer
obveščajo, da je na podlagi sklepa Državne
revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, razveljavljen postopek
oddaje javnega naročila za blago: sukcesivna dobava čistil, papirne galanterije in
ostalih izdelkov, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 4, z dne 13. 1. 2006, pod številko 1/06.
Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer
Osnovna šola Stročja vas
Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci
Osnovna šola Mala Nedelja
Osnovna šola Razkrižje
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer
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Su 040801/2006
Ob-10347/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Okrožno sodišče na
Ptuju, kontaktna oseba: Anica Korošec,
Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/748-08-22 ali 02/748-08-11, faks
02/748-08-10, elektronska pošta: anica.korosec@sodisce.si.
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: Su 040801/2006.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
pisarniškega materiala – 3. sklopi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. SU 040801/2006: za
sklop A: pisarniški material – splošni in za
sklop C: obrazci oziroma tiskovine: Extra
Lux d.o.o., kontaktna oseba: Bili Grahovac,
Središka ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-46-60, faks 01/544-54-02; za
sklop B: računalniški material – potrošni:
Pavlin d.o.o., kontaktna oseba: Matej Zimšek, Grič 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-83-09, faks 01/242-83-05.
V.1.2.) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najvišji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): za sklop A: pisarniški material – splošni: najnižja ponudba 3,390.373
SIT, najvišja ponudba: 4,249.779,07 SIT; za
sklop B: računalniški material – potrošni:
najnižja ponudba 6,300.272,99 SIT, najvišja ponudba: 7,097.353,62 SIT; za sklop C:
obrazci oziroma tiskovine: najnižja ponudba 51.870 SIT, najvišja ponudba: 71.626,10
SIT.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Su 040801/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: za sklop A:
3 ponudbe, za sklop B: 4 ponudbe, za sklop
C: 3 ponudbe.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 11 z dne 3. 2.
2006, Ob-2133/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 4. 2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
Št. 800131
Ob-10376/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center,
kontaktna oseba: Vinko Sever, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-71-79, faks 01/241-72-72, elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si, internetni
naslov: http://www.cd-cc.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: CD-TS-VS-JN-1-B/ozna.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
označevalnih tabel.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10 milijonov SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na ceno in kakovost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Neonart d.o.o., kontaktna oseba: Helena
Krevh Zorec, Zagrebška 26, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 041/669-489.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,456.231,60 SIT;
najnižja ponudba 2,824.660 SIT, najvišja
ponudba 4,456.231,60 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 4. 2006.
Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center
Št. 800131
Ob-10377/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center,
kontaktna oseba: Vinko Sever, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-71-79, faks 01/241-72-72, elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si, internetni
naslov: http://www.cd-cc.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: CD-TS-VS-JN3/05-B/lucs.
II.5) Kratek opis: nabava svetlobne
opreme, to so različni reflektorji po sklopih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45 milijonov SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– čimnižjo ceno (sklopa) (60),
– čimvišjo kakovost ponujene opreme
(25),
– čimvišjo kakovost ponujene storitve
(15).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo za sklop: svetilo tipa zoom
profil 1 kW 12-28 20 kosov ETC Source
four: Elsis d.o.o., kontaktna oseba: Bogdan
Bastar, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-66-93, faks 01/477-67-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,000.920 SIT; najnižja
ponudba 2,886.000 SIT, najvišja ponudba
4,975.870 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 za sklop: svetilo tipa zoom
profil 1 kW 25-50 20 kosov ETC source four:
Elsis d.o.o., kontaktna oseba: Bogdan Bastar, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/477-66-93, faks 01/477-67-00.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,000.920 SIT; najnižja
ponudba 2,886.000 SIT, najvišja ponudba
3,838.590 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 za sklop: svetilo tipa zoom
profil 2 kW 20 kosov Juliat 714 sx: Elsis
d.o.o., kontaktna oseba: Bogdan Bastar,
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-66-93, faks 01/477-67-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,094.640 SIT; najnižja
ponudba 5,079.360 SIT, najvišja ponudba
8,196.938 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 za sklop: svetilo tipa moving
head profil spot 1200W 6 kosov Robe colorspot 1200E AT: Elsis d.o.o., kontaktna
oseba: Bogdan Bastar, Jamova 39, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-66-93, faks
01/477-67-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,754.600 SIT; najnižja
ponudba 5,287.824 SIT, najvišja ponudba
8,754.600 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 gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo za sklop: svetilo tipa
moving head spot 575W 6 kosov Robe
colorspot 575XT: Elsis d.o.o., kontaktna
oseba: Bogdan Bastar, Jamova 39, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-66-93, faks
01/477-67-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,603.000 SIT; najnižja
ponudba 2,733.840 SIT, najvišja ponudba
4,956.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo za sklop: svetilo tipa
moving head wash 575W 6 kosov robe
colorwash 575 XT: Elsis d.o.o., kontaktna
oseba: Bogdan Bastar, Jamova 39, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-66-93, faks
01/477-67-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,603.000 SIT; najnižja
ponudba 2,733.840 SIT, najvišja ponudba
5,442.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo za sklop: motorizirani menjalci barv 250W 32 kosov Robe colormix: Elsis d.o.o., kontaktna oseba: Bogdan Bastar,
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-66-93, faks 01/477-67-00.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,640.000 SIT; najnižja
ponudba 8,640.000 SIT, najvišja ponudba
10,185.984 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 za sklop svetilo tipa fresnel 2
kW 30 kosov Selecon theatre: SST d.o.o.,
kontaktna oseba: Jernej Podbevšek, Celovška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/515-23-10, faks 01/515-23-11, elektronska pošta: pody.sst@k2.net, internetni naslov: www.sst.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,329.000 SIT; najnižja
ponudba 4,329.000 SIT, najvišja ponudba
5,427.072 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 za sklop motorizirani menjalci barvnih filtrov 24 kosov Rainboww 12«,
Despo d.o.o., kontaktna oseba: Damjana
Zavašnik, Stegne 21c, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/511-34-70, faks 01/511-34-75,
elektronska pošta: info@despo.si, internetni
naslov: www.despo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,514.214 SIT; najnižja
ponudba 5,514.214 SIT, najvišja ponudba
8,754.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-26109/05 z dne 30. 9. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 4. 2006.
Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center
Št. 61/06
Ob-10412/06
Ali je to naročilo vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Lepi
pot 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna
oseba: Sonja Jalševac, tel. 01/47-01-900,
faks 01/47-01-928, elektronska pošta: sonja.jalsevack@imt.si.
I.2) Vrsta javnega 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: št. 16/06.
II.5) Kratek opis: dopolnitev Microlab
310F – instalacija nove programske opreme Avantage in dodatne opreme za ionsko puško.
II.6) Ocenjena vrednost (brez DDV):
21,000.000 SIT/87.500 €.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa: obnova in
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dopolnitev obstoječega preskuševalnega
stroja.
IV.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno v raziskovalne, poskusne in 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 storitve: Thermo electron corporation, Unit
24 The Birches Industrial Estate, Imberhorne Lane, East Grinstead, West Sussex
RH19 1UB, England, elektronska pošta:
mike.preuss@thermo.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,100.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: št. 16/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 4. 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: ESRR/Center odličnosti Moderni kovinski materiali/Ukrep 1.4.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2006.
Inštitut za kovinske
materiale in tehnologije
Št. 61/06
Ob-10413/06
Ali je to naročilo vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije,
kontaktna oseba: Boris Arzenšek, univ. dipl.
inž., Lepi pot 11, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/47-01-855, faks 01/47-01-928, elektronska pošta: boris.arzensek@imt.si.
I.2) Vrsta javnega 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: št. 15/06.
II.5) Kratek opis: obnova in dopolnitev
statično dinamičnega preskuševalnega
stroja INSTRON 1255(500kN) s potrebno
opremo programsko opremo, subvencionirana MVZT/Paket 12.
II.6) Ocenjena vrednost (brez DDV):
35,100.000 SIT/146.200 €.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa: obnova in
dopolnitev obstoječega preskuševalnega
stroja.
IV.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno v raziskovalne, poskusne in 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 storitve:
Instron Coronation Road, High Wycombe,
Buckinghamshire HP12 3SY, Anglija, tel.
(01494)464-646, faks (01494)456-123, elektronska pošta: david-ewing@instron.com,
internetni naslov: http:www.instron.com.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 42,348.670 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: št. 15/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ESRR/Center odličnosti Moderni kovinski materiali/Ukrep 1.4.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2006.
Inštitut za kovinske
materiale in tehnologije
Ob-10517/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za okolje, kontaktna oseba: Sabina Hajrič, univ. dipl. prav.,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-40-00, faks 01/478-40-52,53, elektronska pošta: gp.arso@gov.si, internetni
naslov: http://www.arso.gov.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
računalniškega potrošnega materiala in
pribora.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,625.000 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. 43006 – 1/2006: DZS, založništvo in trgovina, d.d., kontaktna oseba:
Maja Cedilnik, Dalmatinova ulica 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-98-17, faks
01/306-98-57.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,621.294,11 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
podpis pogodbe 22. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Agencija RS za okolje
Ob-10708/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Andreja Stepanovič, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/512-31-00, faks
02/521-10-07, elektronska pošta: bolnisnica_m.sobota@email.si, internetni naslov:
www.sb-ms.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: JN-10/2005.
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II.5) Kratek opis: medicinski aparati po
sklopih:
1. sklop: anestezijski prevozni aparat
z monitoringom – 1 komad,
2. sklop: prenosni monitor z defibrilatorjem – 5 komadov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 90%,
– garancijska doba – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. JN-10/2005 1.
sklop: anastezijski prevozni aparat z monitoringom: Dräger Sovenija d.o.o., kontaktna
oseba: Robert Pristavec, Nadgoriška cesta
19, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel.
01/561-22-63, faks 01/561-22-65, elektronska pošta: robert.pristavec@draeger.com,
internetni naslov: www.draeger.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,645.195,20 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. JN-10/2005 2.
sklop: prenosni monitor z defibrilatorjem
– 2 kom.: Meditra d.o.o., kontaktna oseba: Anton Komljanc, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/510-69-40, faks 01/510-69-95, elektronska pošta: meditra@siol.net, internetni naslov: www.meditra.eu.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,875.500 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: JN-10/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 4 z dne 13. 1. 2006,
Ob-37442/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 181/06
Ob-10761/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
kontaktna oseba: Sabina Arčan, prav., Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/78-00-100, faks 03/78-00-200, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
1. sklop: južno sadje,
2. sklop: domače sadje,
3. sklop: zelenjava.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Mercator, d.d., kontaktni osebi: Srečo Trope in
Lidija Rogelj, Dunajska cesta 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/56-03-324,
01/56-03-334, faks 01/56-03-472, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si, lidija.rogelj@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 859.470
SIT, najvišja ponudba 917.955,02 SIT (javno
naročilo št. 1).
Valuta: 60 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, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2 in 3: Intersad d.o.o.,
kontaktna oseba: Boris Zgaga, Noršinska
ulica 3, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/53-61-300, faks 02/53-61-302, elektronska pošta: info@intersad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 774.025,02
SIT, najvišja ponudba 917.955,02 SIT
(javno naročilo št. 2), najnižja ponudba 3,273.528,05 SIT, najvišja ponudba:
4,001.160,06 SIT (javno naročilo št. 3).
Valuta: 60 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:
4. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4 (za javno
naročilo št. 1, 2 in 3).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 85 z dne 23. 9.
2005, Ob-25399/05, št. 473/05, stran 6887
– 6889.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave blaga od 1. 5. 2006 do 31. 8. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Ob-10773/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: Ksenija Montani, univ. dipl. org., Ulica Stare
pravde 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-61-20, faks 01/230-61-30, elektronska pošta: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si,
internetni naslov: www.lekarna-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 30.23.20.00-4, dodatni predmeti:
30.24.90.00-6.
II.5) Kratek opis: računalniška strojna
in sistemska programska oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. najnižja cena,
2. reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: S&T Hermes Plus d.d.,
kontaktna oseba: Danilo Rozman, Leskovškova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-55-274, faks 01/58-55-204, elektronska pošta: danilo.rozman@snt.si, internetni
naslov: www.snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 82,140.287,28 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 2006 Ob-1951/06 z dne 3. 2. 2006;
2006/S 22-024222 z dne 2. 2. 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: 10. 4. 2006.
Lekarna Ljubljana
Ob-10938/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: Jasna Ćetković, univ. dipl. ekon., Ulica Stare
pravde 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-61-20, faks 01/230-61-30, elektronska pošta: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si,
internetni naslov: www.lekarna-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.00.00.00-0, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 01.11.70.00-0, 01.11.91.20-1,
15.41.11.00-3.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za izbiro dobavitelja farmacevtskih surovin in
rastlinskih drog za obdobje treh let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 195,000.000 SIT za obdobje treh let.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. najnižja cena,
2. reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3/2005: Kemofarmacija d.d.,
kontaktna oseba: Zvonka Naglič, mag. farm.,
Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-09-800, faks 01/47-09-973,
elektronska pošta: info@kemfarm.si, internetni naslov: www.kemfarm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 77,018.252,73 SIT letno
(231,054.758,19 SIT za tri leta).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2006/S 24-026423 z dne 4. 2.
2006; Ur. l. RS, št. 11 z dne 3. 2. 2006,
Ob-2299/06.
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: 10. 4. 2006.
Lekarna Ljubljana
Ob-11044/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Služba vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, kontaktna oseba: Franci
Košir, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/308-31-78, faks 01/478-36-19,
elektronska pošta: gp.svlr@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/svrp.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN04/2005.
II.5) Kratek opis: tretja faza nadgradnje
informacijske infrastrukture.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,833.333,34 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. JN04/2005: Unistar LC
d.o.o., kontaktna oseba: Rok Kejžar, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/475-55-02, faks 01/475-56-00, elektronska pošta: razpisi@unistarlc.si, internetni
naslov: www.unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15,458.284,01 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN04/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9. 2005,
Ob-26242/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da, Tehnična pomoč EPD/ Evropski sklad za
regionalni razvoj.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Služba vlade RS
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko

Gradnje
Št. 430-1/2006-38
Ob-10350/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih: ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Logatec, kontaktna oseba: Marjetka Treven, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, Slovenija, tel. 01/759-06-00, faks 01/759-06-20,
elektronska pošta: invest@logatec.si, internetni naslov: www.obcina-logatec.com.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
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II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.5) Kratek opis: novogradnja poslovilne vežice Tabor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,000.000 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. 414-06/04-1/2: SGP Zidgrad Idrija d.d., kontaktna oseba: Boris Ferjančič, u.d.i.g., Vojkova 8, 5280 Idrija, Slovenija, tel. 05/372-78-20, faks 05/377-18-26,
elektronska pošta: boris.ferjancic@sgp zidgrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi,ki se je upoštevala (brez DDV): cena 69,961.806,78 SIT, najnižja ponudba 69,961.806,78 SIT, najvišja
ponudba 87,599.864,82 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; vrednost: 25.885.866 SIT, delež: 37%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 6 z dne 20. 1. 2006,
Ob-226/06.
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: 5. 4. 2006.
Občina Logatec
Št. 260-4/05-29
Ob-10352/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktne osebe: za predmet
JN: Robert Bizjak Ovidoni, dipl. inž. strojništva, spec. managementa (05/330-11-450);
Metka Štefančič, mag. farm., spec. klinične
farm. – vodja lekarne (05/330-16-80); za
ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ.
dipl. ekon. (05/330-15-50); za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica
(05/330-15-80), Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-50/580, faks 05/330-15-54, internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”obnovitvena dela v lekarni in v laboratoriju” (št.: 260-4/05).
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je obnova prostorov lekarne in laboratorija, ki se nahajata v stari stavbi
Splošne bolnišnice “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, v pritličju, kot sledi:
– sanacija tehnološke in vodovodne napeljave,
– ureditev prostorov za pripravo citostatikov,
– preureditev lekarniških prostorov,
– obnova ravne strehe lekarne,
– selitev pomivalnice steklovine,
– preureditev prostora št.: 5 in 6,
– dodatna stena v prostoru za pripravo
citostatikov,

– oplesk prostorov, sanacija sten in zamenjava tlakov v obstoječih prostorih lekarne.
Obnovitvena dela v lekarni in v laboratoriju zajemajo gradbena in obrtniška dela,
strojne in elektro inštalacije, z vsemi znanimi
in neznanimi deli po načelu “funkcionalni
ključ v roke”.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 58,33 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 260-4/05, objava v Ur. l.
RS, št. 116-117 z dne 23. 12. 2005: Vodi Gorica d.d., kontaktna oseba: direktor Mladen
Andrić, Kromberk, Cesta 25. junija 1/b, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/330-49-00,
faks 05/330-49-01, elektronska pošta: vodigorica@vodigorica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 55,603.850,10 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-35560/05 z dne 23. 12. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 4. 2006.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 430-0392/06-6
Ob-10417/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dobrova-Polhov Gradec, Ul. Vladimirja
Dolničarja 2, 1356 Dobrova, kontaktna oseba Jože Brezovec, tel. 01/360-18-06, faks
01/360-18-05.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1)Vrsta javnega naročila: gradnje-izvedba.
II.1.6) Kratek opis: dobava, vgradnja in
montaža ter priklop opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na ceno.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Atlas oprema d.o.o., Samova 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 49,666.599,60 SIT brez
DDV; najnižja ponudba 49,666.599.60 SIT
brez DDV; najvišja ponudba 56,721.292,80
SIT brez DDV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI:5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 13/06; Ob-2770/06.
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: 6. 4. 2006.
Občina Dobrova-Polhov Gradec

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-10706/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor,
kontaktna oseba: mag. Mateja Likozar Rogelj, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/420-44-88, faks 01/420-44-91, elektronska pošta: mateja.likozar-rogelj.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: odstranjevanje in rušenje
objektov ter izvedba drugih del po izvršljivih
upravnih odločbah.
II.5) Kratek opis: gradbena in druga
dela v zvezi z rušitvijo in odstranitvijo
objektov, delov objektov ali drugih posegov v okolje in prostor, odvoz ruševin,
vzpostavite zemljišča v prvotno stanje,
izvedba začasnih zavarovalnih del in podobno.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 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. 430-7/2006 (Ur. l. RS, št.
15-17 z dne 17. 2. 2006, Ob-3840/06): Silva
Bračko s.p., kontaktna oseba: Silva Bračko,
Plintovec 14, 2201 Zg. Kungota, Slovenija,
tel. 02/65-61-571.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 50,000.000 slovenski
tolarji.
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: 430-7/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 15 z dne 17. 2. 2006,
Ob-3840/06.
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: 7. 4. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Št. 26811-6/2004 117
Ob-10722/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za železniški promet RS,
kontaktna oseba: Kristijan Novak, Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/23-414-32, faks +386/2/23-414-52,
elektronska pošta: Kristijan.novak©azp.si,
internetni naslov: www.azp.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.5) Kratek opis: modernizacija SV naprav na progi Divača–Koper.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6.500,000.000 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 se ni oddalo.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2004/S 80-067975 z dne 23. 4.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; EuropeAid/119745/D/W/SI; ISPA
2001/SI/16/P/PT/002.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Javna agencija za železniški promet RS
Ob-10746/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Rogaška Slatina, kontaktna oseba:
Aleš Otorepec, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel. 03/818-17-00,
faks 03/818-17-24, elektronska pošta: obcina@rogaska-slatina.si, internetni naslov:
www.rogaska-slatina.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 500, 50 501, 50 503,
50 504.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija in
adaptacija III. OŠ v Rogaški Slatini.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 131,005.833 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. 343/2005: GIC Gradnje
d.o.o., kontaktna oseba: Venčeslav Cajzek,
Sv. Florijan 120, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel. 03/818-28-30, faks 03/818-28-88,
elektronska pošta: vid.petovar@gic-gradnje.si, internetni naslov: www.gic-gradnje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 116,117.402,16 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:
vrednost (brez DDV): 48,679.064 SIT. Delež:42%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 41404-0005/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 95-96 z dne 28. 10.
2005, Ob-28979/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Občina Rogaška Slatina
Ob-10748/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Rogaška Slatina, kontaktna oseba:
Aleš Otorepec, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel. 03/818-17-00,
faks 03/818-17-24, elektronska pošta: obcina@rogaska-slatina.si, internetni naslov:
www.rogaska-slatina.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 500, 50 502.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija Levstikove ulice in ureditev prostora ob cerkvi
sv. križa v Rogaški Slatini.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,000.000 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. 35/2006: IPI d.o.o., kontaktna oseba: Leopold Fürlinger, Zg. Negonje 35d, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija,
tel. 03/818-57-00, faks 03/818-57-05, elektronska pošta: ipi@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,379.345,71 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:
vrednost (brez DDV): 3,028.428 SIT. Delež: 12%
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0001/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 13 z dne 10. 2. 2006,
Ob-3157/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Občina Rogaška Slatina
Ob-10749/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Rogaška Slatina, kontaktna oseba:
Aleš Otorepec, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel. 03/818-17-00,
faks 03/818-17-24, elektronska pošta: obcina@rogaska-slatina.si, internetni naslov:
www.rogaska-slatina.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 500, 50 501, 50 503,
50 504.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija objekta
v Prvomajski ulici 30 v Rogaški Slatini.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 71,889.400 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. 424/2005: IPI d.o.o., kontaktna oseba: Leopold Fürlinger, Zg. Negonje 35d, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija,
tel. 03/818-57-00, faks 03/818-57-05, elektronska pošta: ipi@siol.net.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 71,489.993,57 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:
vrednost (brez DDV): 28,775.137 SIT. Delež: 40%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35103-0008/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 113 z dne 15. 12. 2005,
Ob-35187/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Občina Rogaška Slatina
Št. 110-1/06
Ob-10768/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
4545.41.0.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000564.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija voziščne konstrukcije na odseku avtoceste A2/0020 Malence–Šmarje Sap od km
3,800 do km 6,300.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 192,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: J.V. SCT d.d., Ljubljana
+ CP Ljubljana d.d., Ljubljana, kontaktna
oseba: Jerala Matjaž, univ. dipl. inž. grad.,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 193,787.255 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000564.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 97 z dne 4. 11.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-10769/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
4545.41.0.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000675.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija voziščne konstrukcije na odseku AC A1/0057 in
A1/0657 Razdrto – Senožeče od km 1,050
do km 3,190 in na A1/0057 od km 0,000
do km 0,900.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 915,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: J. V. Primorje d.d.,
Ajdovščina + CP Ljubljana d.d., Ljubljana
+ CPK d.d., Koper, kontaktna oseba: Mitja
Čotar, univ. dipl. inž. grad., Vipavska 3, 5270
Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 972,125.096 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000675.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 116-117 z dne
23. 12. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Št. 35003-1/2006
Ob-10369/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Metlika, kontaktna oseba: Martina Nemanič, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Slovenija,
tel. 07/30-63-100, faks 07/30-63-402, elektronska pošta: obcina.metlika@metlika.si,
internetni naslov: www.metlika.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 08.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izdelava predinvesticijskega programa in idejne zasnove
s ponudbenim memorandumom za investitorje za Terme Metlika, študije in
izvedbenega načrta ureditve tematskih
poti na območju Občine Metlike in navezava na tematske poti na hrvaški strani
in programske zasnove in načrta ureditve izrabe reke Kolpe za trajnostne in

sonaravne rekreacijske turistične programe.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
119.398,74 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. reference izvajalca,
3. ključni strokovnjaki.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Hosting d.o.o., kontaktna oseba: Peter Vesenjak, Metelkova 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-49-740, faks 01/23-49-750.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 96.269,17 EUR.
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-37953/05 z dne 13. 1. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Program PHARE 2003 Ekonomska
in socialna kohezija – SNP 2003.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 4. 2006.
Občina Metlika
Št. 800131
Ob-10374/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center,
kontaktna oseba: Vinko Sever, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-71-79, faks 01/241-72-72, elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si, internetni
naslov: http://www.cd-cc.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
70.30.00.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: CD-TS-VS-JN-2-S/cidt.
II.5) Kratek opis: čiščenje prostorov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 37 milijonov SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na čimnižjo skupno ceno za specificirano enoletno čiščenje
za posamezni sklop in čimvišja kakovost
ponujene storitve.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo za sklop: redno
dnevno čiščenje dvoran: Čistoča d.o.o.,
kontaktna oseba: Miha Strmljan, Ljubljanska cesta 12f, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/560-31-00, faks 01/560-31-11, elektronska pošta: info@cistoca.si, internetni naslov:
www.cistoca.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,620.000 SIT;
najnižja ponudba 16,620.000 SIT, najvišja
ponudba 17,520.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo za sklop: redno dnevno čiščenje poslovnih prostorov: Čistoča d.o.o.,
kontaktna oseba: Miha Strmljan, Ljubljan-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ska cesta 12f, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/560-31-00, faks 01/560-31-11, elektronska pošta: info@cistoca.si, internetni naslov:
www.cistoca.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,836.000 SIT; najnižja
ponudba 5,160.000 SIT, najvišja ponudba
6,096.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo za sklop: generalno čiščenje dvoran: Čistoča d.o.o., kontaktna oseba: Miha Strmljan, Ljubljanska cesta 12f, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/560-31-00, faks 01/560-31-11, elektronska pošta: info@cistoca.si, internetni naslov:
www.cistoca.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,916.300 SIT; najnižja
ponudba 4,916.300 SIT, najvišja ponudba
5,914.000 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 za sklop: generalno
letno čiščenje poslovnih prostorov: DIW
Service d.o.o., kontaktna oseba: Drago Petek, Puhova 16, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/471-57-50, faks 02/471-57-60, elektronska pošta: info@si.diw-service.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 819.500 SIT; najnižja ponudba 819.500 SIT, najvišja ponudba
1,772.100 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22238/05 z dne 12. 8. 2005.
VI.7) Drugi podatki: za sklope: čiščenje
steklenih površin v znesku 63.000 SIT in
zimsko čiščenje snega v znesku 789.250
SIT izbrani ponudnik ni hotel podpisati pogodbe. Izbira je bila opravljena s postopkom
oddaje naročil male vrednosti.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 4. 2006.
Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center
Št. 404-08-488/2005-13
Ob-10512/06
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, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 389/2005-ODP.
II.5) Kratek opis: pranje, kemično čiščenje in drobna popravila opreme na lokacijah Cerklje, Novo mesto in Brežice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): okvirna vrednost za obdobje 24 mesecev: ca. 41,666.000 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. MORS 389/2005ODP – sklop A) pranje, kemično čiščenje
in drobna popravila opreme na lokacijah
Cerklje, Novo mesto in Brežice: Periteks
d.o.o., kontaktna oseba: Miran Fugina, direktor, Blatnica 2, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/563-71-00, faks 01/562-18-49, elektronska pošta: m.fugina@periteks.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): okvirna letna vrednost
pogodbe je ca. 17,916.000 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: 404-08-488/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 404-08-488/2005-2, Ob-1638/06 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: 6. 4. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 403-01-181/2005
Ob-10561/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Lidija Požgan, univ. dipl. prav., Šolska
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/881-21-42, faks 02/881-21-18, elektronska pošta: lidija.pozgan@slovenj-gradec.si,
internetni naslov: www.slovenj-gradec.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-01-181/2005.
II.5) Kratek opis: izdelava projekta PGD
in PZI za objekt: Komunalna oprema za
podjetniško cono Ozare in Severna obvoznica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 310.640,17 EUR.
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. 403-01-181/2005: BP Lineal d.o.o., kontaktna oseba: Samo Peter
Medved, Ul. Pohorskega bataljona 49, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/429-27-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 310.640,17 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-01-181/2005: MBI
d.o.o., kontaktna oseba: Bine Bevcl, Legen
60a, 2380 Slovenj Gradec, Slovenj Gradec,
Slovenija, tel. 041/636-060.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 116-117/05 z dne
23. 12. 2005 pod Ob-35703/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 88/06
Ob-10699/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Varstveno delovni center Tončke Hočevar, kontaktna oseba: Tatjana Podlipec, univ. dipl.
soc. del., Vodnikova 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/583-88-50, faks 01/515-28-75,
elektronska pošta: racunovodstvo@vdc.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 17.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: opravljanje gostinskih storitev za potrebe uporabnikov
VDC Tončke Hočevar in oskrba dislociranih enot centra s pripravljenimi obroki
hrane.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 50 točk,
2. vključevanje uporabnikov VDC v delovni proces – 10 točk,
3. reference – 10 točk,
4. certifikat kakovosti ISO 9001 za opravljanje dejavnosti gostinstva – 10 točk,
5. ocena komisije – 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 01/2006: Eurest
d.o.o., kontaktna oseba: Likozarjeva ulica 3,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-42-40,
faks 01/300-42-60, elektronska pošta: irenap@eurest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 38,012.713,96 SIT,
najnižja ponudba 36,998.41,20 SIT, najvišja
ponudba 38,012.713,96 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. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-3719/06 z dne 17. 2. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Varstveno delovni center
Tončke Hočevar
Št. 271/06
Ob-10701/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, kontaktna oseba: Bojan Bajde,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 478-92-10, faks 478-92-94, elektronska pošta: aktrp@gov.si, internetni naslov:
www.arsktrp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 8.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OMIS.IT-3/2005-AKTRP-3ZAJEM 2006.
II.5) Kratek opis: nadgradnja in dopolnjevanje računalniške aplikacije za zajem in kontrolne aplikacije iz leta 2005
za uporabo v letu 2006 z oznako Zajem
2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: pospešeni omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 06: S&T Hermes
Plus d.d., kontaktna oseba: Sašo Ropič,
Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 58-55-200, faks 58-55-201, elektronska pošta: info@snt.si, internetni naslov:
www.snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 58,116.555 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-1-13/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 3. 2007.
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: 4. 4. 2006.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-10742/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Rogaška Slatina, kontaktna oseba:
Aleš Otorepec, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel. 03/818-17-00,
faks 03/818-17-24, elektronska pošta: obcina@rogaska-slatina.si, internetni naslov:
www.rogaska-slatina.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1.
II.5) Kratek opis: letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest v Občini Rogaška
Slatina za obdobje od 1. 4. 2006 do 14. 3.
2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT vključno z DDV (storitve se obračunavajo z različno stopnjo
DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. najnižja cena – 80 točk,
2. reference – 10 točk,
3. mehanizacija – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 38/2006: VOC Celje,
d.d., kontaktna oseba: Srečko Pustoslemšek, Lava 42, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-66-366, faks 03/42-66-380, elektron-
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ska pošta: info@voc-celje.si, internetni naslov: www.voc-celje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,678.585,16 SIT
vključno z DDV (storitve se obračunavajo z
različno stopnjo 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: 430-0004/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 16 z dne 17. 2. 2006,
Ob-3891/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Občina Rogaška Slatina
Št. 2680-7/2006 28 07201
Ob-10755/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet RS, kontaktna oseba: Lidia Jurše, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-14-36,
faks 02/234-14-52, elektronska pošta: Lidia.jurse@azp.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izdelava predinvesticijske zasnove za gradnjo drugega tira
železniške proge Divača–Koper.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – 70%,
2. rok izvedbe – 30%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo ni bilo oddano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: ni
bilo oddano.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-36042/05 z dne 23. 12. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Javna agencija za železniški promet RS

I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 25.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: oddaja javnega naročila
po postopku s pogajanji brez predhodne
objave za izbiro izvajalca usposabljanj in
izobraževanja Programa uvajanje poslovne
odličnosti v slovenska podjetja.
II.5) Kratek opis: priprava, organizacija in izvedba 1 – enodnevne informativne konference za lokalne animatorje,
9 – enodnevnih uvodnih seminarjev, 2
– dvodnevna licenčna tečaja po licenci
evropske fundacije za kakovost (EFQM)
za samoocenjevanje, 2 – dvodnevna licenčna tečaja po licenci evropske fundacije za kakovost (EFQM) za ocenjevalce
ter izvedbo in izdelavo dinamične analize
stopnje zrelosti SME glede na temeljna
načela odličnosti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,269.553 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:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 12/2006: Slovenska
fundacija za poslovno odličnost, ustanova,
kontaktna oseba: Uroš Zarnik, direktor, Železna cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/237-31-44, faks 01/237-31-45, elektronska pošta: uros@sfpo.org, internetni
naslov: http://www.sfpo.org.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,269.553 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:
31. 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: 10. 4. 2006.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije

Ob-10763/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, kontaktna oseba: Rado
Kvas, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/539-98-07, faks 01/589-18-77,
elektronska pošta: rado.kvas@japti.si, internetni naslov: http://www.japti.si.

Št. 110-1/06
Ob-10767/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
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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: 2005/00243.
II.5) Kratek opis: izdelava PGD in PZR
za predor Vodole in pokriti vkop Malečnik
na AC odseku Slivnica-Pesnica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 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. 1: J.V. ELEA iC Projektiranje in svetovanje d.o.o., Ljubljana + iC Consulenten Ziviltechniker GesmbH, Avstrija,
kontaktna oseba: Angelo Žigon, univ. dipl.
inž. grad., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35,417.000 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: 2005/00243.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, 58 z dne 17. 6.
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: 7. 4. 2006.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 518/06
Ob-10939/06
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: JN4/06-REZ.
II.5) Kratek opis: delegiranje 3.000 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. JN4/06-REZ: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d.,
kontaktna oseba: Rok Blenkuš, Dunajska
cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-43-59, faks 01/471-41-39, elektronska pošta: rok.blenkus@petrol.si, internetni
naslov: www.petrol.si.

Št.

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. 3. 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: 4. 4. 2006.
ZORD Slovenija
Ob-11048/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, kontaktna oseba: Milan Asič, Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica, Slovenija, tel.
01/837-22-20, elektronska pošta: zdravstvenidom.rib.rac@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 25. Ali se v primeru kategorij
storitev od 17 do 27 strinjate z objavo tega
obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/2006.
II.5) Kratek opis: prevozi dializnih bolnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,128.000 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. 01/2006: Herbby d.o.o.,
kontaktna oseba: Oblak Boris, Grič cesta
IV/6, 1310 Ribnica, Slovenija, tel. 8361-555,
elektronska pošta: info@herbby.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,587.440 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-10345/06
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: mate-
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ja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: betonski drogovi,
konzole, drogovniki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– sklop A – betonski drogovi, konzole:
103,000.000 SIT;
– sklop B – drogovniki: 45,000.000 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.: 94362: Tehmar d.o.o., Panonska ulica 30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena sklop A – betonski
drogovi, konzole: 117,134.650 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 94363: Kograd IGEM
d.o.o., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena sklop B – drogovniki:
41,840.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 94362.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): sklop A – betonski drogovi, konzole: 117,134.650 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.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 94363.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): sklop B – drogovniki:
41,840.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 2. 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
z dne 27. 1. 2006, Ob-1238/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
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Št. 102/1234/2006
Ob-10675/06
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 ulica 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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 204/2005.
II.5) Kratek opis: dobava 110 kV VN
opreme za objekt RTP 110 kV Pivka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 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. 204/2005: C&G
d.o.o., kontaktna oseba: Jasna Uhlik, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/236-42-40, faks 01/283-40-25; Elektrotehna Elex international trade d.o.o., kontaktna oseba: Anton Štampfl, Dunajska 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-47-99,
faks 01/234-47-34.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena Elektrotehna Elex
d.o.o. (ločilniki) 9,101.950 SIT; C&G d.o.o.
(odklopniki) 18,720.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 204/2005
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): valuta 9,101.950 SIT;
18,720.000 SIT.
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.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 136/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; št.
102/4931/2005 z dne 23. 12. 2005.
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: 7. 4. 2006.
Elektro – Slovenija d.o.o.
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Gradnje
Št. 102/1201/2006
Ob-10673/06
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: Marko Hrast, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks 01/474-27-22,
elektronska pošta: marko.hrast@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dodatna dela in podaljšanje pogodbenega roka – aneks št.
2 k pogodbi št. 406/2003.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(f) dodatne gradnje ali storitve.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 224/2005: Marc gradbeno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Andrej
Marc, Lavričeva 48, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-43-50, faks 05/364-43-55.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 64,077.738,82 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 224/2005
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 64,077.738,82 SIT.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Št. 61/1245/2006
Ob-10674/06
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: Saša Lenarčič, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-24-44, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: Sasa.Lenarcic@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 71/2005.
II.5) Kratek opis: izvajanje posekov in
čiščenje podrasti na trasah DV 110 kV,
220 kV in 400 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 450,000.000 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. 71/2005: TGG d.o.o.,
kontaktna oseba: Igor Šurlan, Dunajska
cesta 158, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/569-26-82, faks 01/569-26-83; Pirš Gozdarstvo Vido Pirš s.p., kontaktna oseba: Vid
Pirš, Zg. Tuhinj 9, 1219 Laze v Tuhinju, Slovenija, tel. 01/834-70-45, faks 01/834-70-45;
Polajžer Maks s.p., kontaktna oseba: Maks
Polajžer, Podturn 2a, 3241 Podplat, Slovenija, tel. 03/819-28-20, faks 03/819-28-21;
Gozdno gospodarstvo Postojna d.d., kontaktna oseba: Emil Kač, Vojkova ulica 9,
6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/721-11-00,
faks 05/721-11-01; Kaskader d.o.o., kontaktna oseba: Peter Poljanec, Idrijska bela 15c,
5280 Idrija, Slovenija, tel. 05/372-82-79,
faks 05/372-82-72; Lesembal Ivan Mlakar
s.p., kontaktna oseba: Ivan Mlakar, Železarska cesta 3, 3220 Štore, Slovenija, tel.
03/577-40-00, faks 03/781-51-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: TGG d.o.o. (EP Ljubljana)
36,406.250 SIT; Pirš Gozdarstvo Vid Pirš
s.p. (EP Ljubljana) 36,406.250 SIT; Polajžer Maks s.p. (EP Podlog) 26,550.680 SIT;
Gozdno gospodarstvo Postojna d.d. (EP
Primorska-oddelek Divača) 31,142.570 SIT;
Kaskadar d.o.o. (EP Primorska-oddelek Gorica) 23,931.960 SIT; 27,397.320 SIT, Lesembal Ivan Mlakar s.p. (EP Maribor).
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da (Kaskader d.o.o.).
V.4.2) Javno naročilo št. 71/2005
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): TGG d.o.o. (EP Ljubljana) 36,406.250 SIT; Pirš Gozdarstvo Vid
Pirš s.p. (EP Ljubljana) 36,406.250 SIT; Polajžer Maks s.p. (EP Podlog) 26,550.680
SIT; Gozdno gospodarstvo Postojna d.d.
(EP Primorska-oddelek Divača) 31,142.570
SIT; Kaskadar d.o.o. (EP Primorska-oddelek
Gorica) 23,931.960 SIT; 27,397.320 SIT, Lesembal Ivan Mlakar s.p. (EP Maribor).
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:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 8. 11. 2005, 7. 11. 2005, 15. 11. 2005,
10. 11. 2005, 8. 11. 2005, 2. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; št. 61/2191/2005
z dne 3. 6. 2005/S.
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: 7. 4. 2006.
Elektro – Slovenija d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Javni razpisi
Št. 66305-5/2006/2
Ob-10359/06
Na podlagi 35. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
(Ur. l. RS, št. 100/05-UPB1; v nadaljnjem
besedilu: ZZRZI), Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev programov socialne
vključenosti, ki jih bo sofinanciralo
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izbor izvajalcev programov socialne vključenosti, ki jih bo sofinanciralo ministrstvo za leta od vključno 2006
do vključno 2010 in so opredeljeni v 35.
členu ZZRZI. Programi socialne vključenosti
so socialni programi, namenjeni podpori in
ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti.
V programe se vključujejo invalidi, ki zaradi
invalidnosti niso zaposljivi, kar Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji ugotovi z
odločbo o nezaposljivosti.
3. Cilj programov socialne vključenosti
in ciljna skupina oseb, ki se vključujejo v
programe socialne vključenosti:
Cilj programov je vzpodbujanje socialne
vključenosti in ohranjanje ter razvijanje delovnih sposobnosti invalida.
Ciljna skupina oseb, ki se vključujejo v
programe socialne vključenosti:
– invalidi, ki jim je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdal odločbo, da zaradi invalidnosti niso zaposljivi (v nadaljnjem
besedilu: uporabniki).
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
Na razpis se lahko prijavijo ponudniki, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. so pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji (izkažejo s kopijo dokumenta o
registraciji – izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni od dneva prijave na javni
razpis);
2. niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije ali niso prenehali poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe;
3. poravnane imajo davke, prispevke in
druge obveznosti, ter vse zapadle poslovne
obveznosti;
4. zagotavljajo strokovno vodstvo programa socialne vključenosti po ZZRZI;
5. usposobljeni so za delo z uporabniki,
ki se vključujejo v programe socialne vključenosti;
6. predložijo izdelan program izvajanja
socialne vključenosti, v katerem opredelijo
uporabnike, vsebino, naloge svojih strokovnih delavcev in inštruktorjev, trajanje programa, ceno in strukturo stroškov ter ostale
elemente, opredeljene v razpisni dokumentaciji;
7. zagotovljene imajo kadrovske in tehnične pogoje za izvajanje programov socialne vključenosti, ki so prilagojeni uporabnikom:

Kadrovski pogoji:
– izvajanje vodenja in podpornih služb v
obsegu 4 ur mesečno na uporabnika,
– izvajanje aktivnosti za vzpodbujanje
socialne vključenosti in ohranjanje ter razvijanje delovnih sposobnosti v obsegu povprečno 4 ure mesečno na uporabnika s strokovnimi delavci iz 9. člena ZZRZI,
– delovnega inštruktorja v obsegu 15
– 20 ur mesečno na uporabnika,
– v skupino mora biti praviloma vključenih najmanj 6 in največ 30 invalidov, s tem
da lahko posamezni izvajalec izvaja več programov v različnih lokalnih skupnostih.
Tehnični pogoji:
– dostopnost uporabnikom – povezanost
z javnimi prometnimi sredstvi, prilagojenost
stavbe in opreme fizičnim, psihičnim in zdravstvenim potrebam in zmogljivostim;
8. izvajalec mora zagotavljati izvajanje
programa 8 ur dnevno vse delovne dni v
letu z minimalno vključenostjo uporabnika
6 ur dnevno;
9. izvajalec sklene s posameznim vključenim uporabnikom pisni dogovor o vključitvi v program socialne vključenosti;
10. izvajalec programa mora z delovnim programom zagotavljati tak prihodek, ki
omogoča izplačilo nagrad vključenim uporabnikom v povprečni višini 15.000 SIT mesečno na podlagi pravilnika, ki ga sprejme
posamezni izvajalec.
5. Merila za izbiro izvajalcev programov
socialne vključenosti:
Merila za izbiro izvajalcev programov socialne vključenosti (v nadaljnjem besedilu:
programi) so:
A) Kvaliteta in realnost predloženega
programa:
A.1) program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom javnega
razpisa,
A.2) metode dela ali aktivnosti v programu omogočajo doseganje ciljev,
A.3) dosedanje izkušnje z izvajanjem
programov aktivne politike zaposlovanja invalidov (npr. programi delovne vključenosti
invalidov, usposabljanje na delovnem mestu
in integrirani programi usposabljanja, …),
A.4) prijavljeni program se ne sme izvajati kot del drugih, s strani ministrstva že
sofinanciranih programov.
B) Sodelovanje uporabnikov v programu:
B.1) uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa,
B.2) uporabniki programa so ustrezno
seznanjeni s pravicami in obveznostmi v
programu,
B.3) izvajalec ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni.
C) Finančna konstrukcija programa:
C.1) program ima pregledno in jasno
konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni samo stroški programa, razviden je namen odhodkov,
ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi
programa),
C.2) izvajalec programa zagotavlja sofinanciranje izvajanja programa v višini izplačane nagrade za vključenega invalida.
Posamezno merilo se ocenjuje z 1 ali 0
točk. Skupaj lahko zbere ponudnik največ 9
točk. Ponudnik mora zbrati vsaj 6 točk, sicer
se ponudba zavrne. Ponudnik mora zbrati
obe točki v okviru merila C) in dobiti točko
pod oznako A.4), sicer se ponudba zavrne.
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6. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za
predmet tega javnega razpisa v letu 2006
je 150,000.000 SIT in se bo financirala iz
proračunske postavke 4329 – programi socialne vključenosti za invalide.
7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v
okviru programa
Ministrstvo bo sofinanciralo izvajanje programa v višini največ 85.000 SIT mesečno
na vključenega uporabnika v letu 2006 (stroški dela, materialni stroški, zavarovanje za
primer nesreče pri delu, malica) in variabilni
del v višini dejanskih potnih stroškov (javni
prevoz) na vključenega uporabnika ter tako
zagotavljalo načelo enake dostopnosti programov vsem uporabnikov in enak položaj
vsem izvajalcem.
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve ima pravico, da v naslednjih letih,
glede na proračunska sredstva, spremeni
vrednost sofinanciranja na vključenega uporabnika.
8. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva oziroma
roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev.
Sredstva morajo biti porabljena v obdobju od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006.
9. Rok za oddajo vlog in način predložitve vlog
Popolne vloge v skladu z razpisnimi navodili se oddajo osebno ali po pošti v zaprti
ovojnici priporočeno ali s povratnico na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo imeti na prednji strani ovojnice napisano »Ne odpiraj – Vloga na javni
razpis za izbor programov socialne vključenosti«, na zadnji strani ovojnice pa polni
naslov pošiljatelja.
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo dostavljene v vložišče ministrstva do dne 8. 5.
2006 do 12. ure ali oddane na pošto s poštnim žigom do vključno 5. 5. 2006 do 24.
ure.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno oziroma bodo ovojnice nepravilno izpolnjene,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
pošiljateljem.
10. Odpiranje vlog: komisijsko odpiranje
vlog bo 8. 5. 2006 ob 15. uri v sejni sobi
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Direktorata za invalide, Slovenska 54,
1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ni javno.
11. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo
o rezultatih razpisa obveščeni v roku največ
60 dni od datuma odpiranja vlog.
12. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh ministrstva
http://www.gov.si/mddsz/. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno
na Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, Direktoratu za invalide, Slovenska
54, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje, v času
uradnih ur (ponedeljek od 9. do 12. ure,
sreda od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure,
petek od 9. do 12. ure).
13. Dodatne informacije: dodatne informacije o javnem razpisu so na voljo po
tel. 01/369-75-65, kontaktna oseba Dana
Batič. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti na naslov: dana.batic@gov.si oziroma po faksu
01/369-75-64.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
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Št. 216/06
Ob-10520/06
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju:
ministrstvo) na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 96/02) ter v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 93/05) in Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02, 25/04 in 104/05) objavlja
javni razpis
za financiranje štipendij in šolnin za
šolsko leto 2006/2007
(v nadaljevanju: razpis, oznaka JPR20ŠTIP-2006)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju MK).
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so:
– štipendije s sofinanciranjem šolnine za
izpopolnjevanje in študij v tujini na področjih
umetnosti, AV kulture in kulturne dediščine
(Š-1),
– štipendije s sofinanciranjem šolnine za
podiplomski študij v Republiki Sloveniji (z
javno veljavnostjo) na področjih umetnosti
in AV kulture (Š-2),
– štipendije s sofinanciranjem šolnine za
deficitarne poklice v kulturi (Š-3).
2. Osnovna pravila in področja razpisa
Razpis je namenjen nadarjenim posameznikom, ki delujejo na področjih iz točke 1,
in posameznikom, ki se želijo usposobiti za
nekatere deficitarne poklice v kulturi.
Področja umetnosti, na katerih bodo kandidati za štipendijo delali po končanem izobraževanju kot ustvarjalci ali poustvarjalci,
so: glasbene, intermedijske, uprizoritvene in
vizualne umetnosti ter AV kultura in kulturna
dediščina.
Deficitarni poklic je poklic, ki ga je treba zaradi potreb v kulturi posebej podpirati.
Deficitarni poklici, za katere se bodo izobraževali kandidati za štipendijo, so: avtor večpredstavnostnih (multimedijskih) programov
in vsebin, oblikovalec svetlobe večpredstavnosti (multimedije) na področjih umetnosti
in AV-kulture; plesalec, koreograf; kritik za
področja avdiovizualnih, glasbenih, intermedijskih, uprizoritvenih, vizualnih umetnosti
in literature; prevajalec klasičnih besedil s
področja leposlovja in humanistike; producent; filmski in video montažer; masker;
režiser zvoka; dirigent simfoničnega orkestra; konservator za celostno prostorsko in
urbanistično ohranjanje kulturne dediščine,
manager za promocijo kulturne dediščine,
industrijski arheolog, konservator za krajinsko dediščino in zgodovinske parke in vrtove ter konservator za gradbene konstrukcije
in materiale.
Razpis je prednostno namenjen podpilomskim študentom. Štipendije in deleži šolnin za dodiplomski študij v tujini se dodelijo
le izjemoma, praviloma za smeri, ki jih ni na
šolah v Republiki Sloveniji.
Štipendije in deleži šolnin za podiplomsko izobraževanje se dodelijo za največ dve
leti. Štipendije in deleži šolnin se na enem
razpisu lahko podelijo za največ eno stopnjo
šolanja. Štipendisti, ki imajo že sklenjeno
pogodbo z MK za sofinanciranje v šolskem
letu 2006/2007 na tem razpisu ne morejo
ponovno kandidirati.
Študent(-ka) ne sme v času štipendiranja
MK istočasno prejemati druge štipendije iz
državnega proračuna RS, prav tako ne delovne štipendije Ministrstva za kulturo.
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V času prejemanja štipendije morajo imeti kandidati status študenta za polni študijski
čas, ne smejo biti samozaposleni v kulturi, v
delovnem razmerju ali upokojeni.
Višina štipendije za podiplomski študij v
RS je 74.778 SIT, višina štipendije za študij
v tujini pa 149.555 SIT. Višina štipendije se
usklajuje v skladu z gibanjem plač v RS. Ministrstvo lahko krije študentu delež šolnine
do največ 50%. Ministrstvo lahko sofinancira šolnino le v primeru, da je navedena v
prijavi, da so priložene ustrezne priloge (ki
izkazujejo višino šolnine) in da ne vključuje
drugih stroškov. Če ustreznih prilog ni (ali
če ni izpolnjen prijavni obrazec v polju za
šolnino), se šteje, da prošnja za šolnino ni
bila vložena. Višina sofinanciranja šolnine
za študij v RS je praviloma 47.000 SIT, le
izjemoma je lahko višja za smeri, ki jih ne
sofinancira Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo. Štipendija se izplačuje za 12 mesecev v šolskem letu oziroma toliko mesecev v šolskem letu, kolikor
traja študij. Šolnina ne vključuje vpisnine,
stroškov nastanitve, hrane, članstva v organizacijah, materiala, literature in morebitnih
drugih stroškov.
Kandidat(-ka) se lahko na razpis prijavi
samo z eno vlogo, in sicer samo za eno
smer na eni izobraževalni instituciji. V primeru, da vloži več vlog, oziroma vlogo za
več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer na več izobraževalnih ustanovah,
bodo take vloge zavržene.
Štipendij se ne podeljuje za absolventski
staž. Štipendij se ne podeljuje za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji.
Prejemniki štipendije se zavežejo, da
bodo po končanem šolanju delovali v Republiki Sloveniji ali v drugih državah Evropske
unije predstavljali in promovirali slovensko
kulturo vsaj toliko časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo o tem predložili ustrezna
dokazila.
Kandidat(-ka) na dan zaključka razpisa
ne sme biti starejši(-a) od 30 let oziroma od
35 let za deficitarne poklice.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo kandidati(ke) (upravičene osebe), ki izpolnjujejo splošne pogoje:
Kandidat(-ka) mora imeti končano najmanj izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se prijavlja, in ta ne sme biti nižja od
končane štiriletne srednje šole s končano
maturo (zaključnim izpitom), katere povprečna ocena ni nižja od 3,0. Kandidat(-ka)
mora do izteka razpisnega roka priložiti dokazilo o končani maturi (zaključnem izpitu)
in izračun povprečne ocene.
Kandidat(-ka), ki končuje dodiplomsko
ali podiplomsko izobraževanje in se vpisuje na podiplomski ali doktorski študij, priloži diplomo/magisterij in izračun povprečne
ocene študija, ki ne sme biti nižja od 8,0,
do izteka razpisnega roka. Izjemoma lahko priložijo dokazilo o dokončanem študiju
(diplomo oziroma magisterij) najpozneje do
30. 6. 2006, če ustrezna institucija dokazila o dokončanju študija še ni izdala in ga
bo izdala pred 30. 6. 2006. Če je dokazilo
izdano pred iztekom razpisnega roka, ga
je potrebno predložiti že do datuma izteka
razpisnega roka.
Kandidat(-ka) mora torej imeti končano
izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero
se prijavlja, pri čemer ta ne sme biti nižja

od končane pete stopnje, končane štiriletne
srednje šole in o tem priložiti dokazilo:
– če se vpisuje na dodiplomski študij
maturitetno spričevalo oziroma dokazilo o
opravljenem zaključnem izpitu in izpis ocen
z izračunom povprečne ocene do izteka razpisnega roka (dokazila ni mogoče priložiti
kasneje);
– če se vpisuje na podiplomski študij diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne
ocene do izteka razpisnega roka (izjemoma
lahko diplomo predloži do 30. 6. 2006, če je
ustrezna ustanova še ni izdala; izpis ocen
s povprečno oceno pa že do izteka razpisnega roka);
– če se vpisuje na doktorski študij pa magisterij in izpis ocen z izračunom povprečne ocene do zaključka izteka razpisnega
roka (izjemoma lahko magisterij predloži do
30. 6. 2006, če ga ustrezna ustanova še ni
izdala; izpis ocen s povprečno oceno pa že
do izteka razpisnega roka);
– če gre za neposredni prehod na doktorski študij diplomo z izračunom povprečne
ocene ter sklep o neposrednem prehodu na
doktorski študij do izteka razpisnega roka
(izjemoma lahko sklep predloži ob vpisu, če
ga ustrezna ustanova še ni izdala);
– če je kandidat končal kakšno višjo stopnjo šolanja, priloži tudi dokazilo in ocene
o tem.
3.1 Za štipendije s sofinanciranjem šolnin za izpopolnjevanje in študij v tujini na
področjih umetnosti in AV kulture (obrazec
Š-1) lahko zaprosijo posamezniki(-ce):
– s statusom študenta za polni učni ali
študijski čas; študent za polni učni ali študijski čas je oseba, katere primarna dejavnost
je študij (v nadaljevanju: študent za polni
študijski čas);
– ki v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju, nimajo statusa samozaposlenega
v kulturi in niso upokojeni;
– katerih dosedanji učni/študijski uspeh
ni nižji od povprečne ocene 3,0 (dobro) na
maturi oziroma povprečne ocene 8,0 (prav
dobro) na vseh višjih stopnjah (brez ocene
diplome);
– ki niso starejši(-e) od 30 let (šteje letnica rojstva 1976);
– ki sofinanciranja za isti namen še niso
prejemali(-e);
– ki se prijavljajo za štipendijo za podiplomski študij ali izpopolnjevanje v tujini,
za dodiplomski študij v tujini le izjemoma,
praviloma za smeri, ki jih ni v RS;
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo o
stalnem bivališču ali fotokopija potnega lista
ali osebne izkaznice – obe strani);
– ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna
RS, prav tako ne delovne štipendije Ministrstva za kulturo;
– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji;
– ki v šolskem letu 2006/2007 nimajo
statusa absolventa;
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik;
– ki imajo končano stopnjo šolanja (dokazilo), ki ni nižja od štiriletne srednje šole
in bodo do zaključka razpisnega roka predložili dokazilo o končani predhodni stopnji
šolanja pred tisto, za katero se prijavljajo
(oziroma diplomo/magisterij najpozneje do
30. 6. 2006, če je/ga ustrezna ustanova ni
izdala že prej).
3.2 Za štipendije s sofinanciranjem šolnine za podiplomski študij v Republiki Sloveniji

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(z javno veljavnostjo) na področjih umetnosti
in AV kulture (obrazec Š-2) lahko kandidirajo
diplomanti(-ke):
– s statusom podiplomskega študenta za
polni študijski čas;
– ki v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju, nimajo statusa samozaposlenega
v kulturi in niso upokojeni;
– ki niso starejši(-e) od 30 let (šteje letnica rojstva 1976);
– ki so dosegli pri predhodnem (dodiplomskem ali podiplomskem) študiju najmanj povprečno oceno 8,0 (prav dobro
– brez ocene diplome);
– ki štipendije za isti namen še niso prejemali(-e);
– ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna
RS, prav tako ne delovne štipendije Ministrstva za kulturo;
– ki se prijavljajo za podiplomski študij
v RS;
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo o
stalnem bivališču ali fotokopija potnega lista
ali osebne izkaznice – obe strani);
– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji;
– ki v šolskem letu 2006/2007 nimajo
statusa absolventa;
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik;
– ki so diplomirali ali končali magisterij
in bodo predložili diplomo oziroma magisterij do izteka razpisnega roka (oziroma
najpozneje do 30. 6. 2006 če je/ga ustrezna
ustanova ni izdala že prej).
3.3 Za štipendije s sofinanciranjem šolnine za deficitarne poklice v kulturi (obrazec
Š-3) lahko zaprosijo posamezniki(-ce):
– ki so končali najmanj peto stopnjo izobrazbe (oziroma predhodno stopnjo šolanja);
– katerih dosedanji učni/študijski uspeh
ni nižji od povprečne ocene 3,0 (dobro) na
maturi oziroma povprečne ocene 8,0 (prav
dobro) na vseh višjih stopnjah (brez ocene
diplome);
– ki sofinanciranja za isti namen še niso
prejemali(-e);
– ki niso starejši(-e) od 35 let (šteje letnica rojstva 1971);
– imajo v času šolanja status študenta za
polni učni ali študijski čas;
– v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju, nimajo statusa samozaposlenega
v kulturi in niso upokojeni;
– se ne prijavljajo za štipendiranje za
dodiplomski študij v RS;
– ki se prijavljajo za štipendijo za podiplomski študij v tujini, za dodiplomski študij
v tujini le izjemoma, praviloma za smeri, ki
jih ni v RS;
– ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna
RS, prav tako ne delovne štipendije Ministrstva za kulturo;
– se prijavljajo za izobraževanje za deficitarni poklic, naveden v tem razpisu;
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo o
stalnem bivališču ali fotokopija potnega lista
ali osebne izkaznice – obe strani);
– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji;
– ki v šolskem letu 2006/2007 nimajo
statusa absolventa;
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik;
– ki imajo končano stopnjo šolanja (dokazilo), ki ni nižja od štiriletne srednje šole

in bodo najpozneje do zaključka razpisnega
roka predložili dokazilo o končani predhodni
stopnji šolanja, pred tisto za katero se prijavljajo (oziroma diplomo ali magisterij najpozneje do 30. 6. 2006, če je/ga ustrezna
ustanova ni izdala že prej).
3.4 Kandidati(-ke) morajo vlogo za razpis podati tako, da so vsi podatki (tudi tisti
iz obveznih prilog) jasno razvidni in podani
v uradnem jeziku RS. Prevodu obveznih
prilog uradnih dokumentov (javnih listin),
dokazil (npr. o sprejetju v študijski program,
o trajanju šolanja) in priporočil pa mora biti
priložena tudi fotokopija izvirnika. Devizne
vrednosti morebitnih šolnin morajo biti preračunane v slovenske tolarje po srednjem
tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
prijave.
3.5 Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih kandidatov,
nepopolnih vlog in vlog, ki niso prispele pravočasno.
V primeru naknadne ugotovitve, da vloga
ne izpolnjuje katerega od splošnih pogojev,
bo pristojni uslužbenec, na podlagi presoje strokovne komisije, predlagal zavrnitev
vloge.
Ministrstvo lahko, v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju splošnih pogojev kadarkoli v postopku in tudi po že izdani
dokončni odločbi o izboru kandidata, spremeni odločitev in s kandidatom ne sklene
pogodbe (oziroma se v primeru, da kandidat
ne predloži vseh dokazil, šteje da že sklenjena pogodba ni stopila v veljavo).
4. Razpisni kriteriji
4.1 Kakovost in uspešnost kandidata(-ke)
za štipendije s sofinanciranjem šolnin za izpopolnjevanje in študij v tujini na področjih
umetnosti in AV kulture in štipendije s sofinanciranjem šolnine za podiplomski študij v
Republiki Sloveniji (z javno veljavnostjo) na
področjih umetnosti in AV kulture:
– nagrade, priznanja, uvrstitve, dosežki,
raziskovalna dejavnost;
– medijski odzivi in uspešnost praks ali
terenskega dela in delovanja na izbranem
področju;
– avtorska dela, reference;
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve;
– študijski uspeh;
– prednostni kriterij: podiplomski študij
v tujini.
4.2. Kakovost in uspešnost kandidata(-ke) za štipendije za izobraževanje za
deficitarne poklice:
– nagrade, priznanja in raziskovalna dejavnost;
– strokovne reference (avtorska dela,
objave, uvrstitve, omembe, odmevnost,
medijski odzivi, strokovna praksa ali terensko delo);
– izkazane sposobnosti na izbranem deficitarnem področju;
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve;
– študijski uspeh;
– prednostni kriterij: podiplomski študij,
opravljen strokovni izpit (konservatorstvo).
5. Uporaba kriterijev
Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je
spodnja meja, pri kateri je kandidate(-ke)
še možno sofinancirati, 71 od 100 možnih
točk, vendar v okviru finančnih možnosti.
Prednost bodo imeli(-e) kandidati(-ke) s čim
višjim številom zbranih točk, število izbranih
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kandidatov(-k) pa bo odvisno od razpoložljivih sredstev.
Splošni razpisni kriteriji bodo pri presoji vlog na posameznem področju smiselno uporabljeni. Splošni razpisni kriteriji so
ovrednoteni s točkami na ocenjevalnih listih,
dostopnih na vpogled v razpisni dokumentaciji. (Ocenjevalni listi so dvojni: za kandidate(-ke) za študij na umetniških področjih
in področju AV kulture Š-1 in Š-2 in za kandidate(-ke) za deficitarne poklice Š-3.) Najvišje možno število prejetih točk je 100, od
tega 90 točk za splošne kriterije in 10 točk
za prednostni kriterij.
Izbrani bodo predlagatelji, ki jih bo ministrstvo na predlog imenovanih strokovnih
komisij oziroma glede na višino razpoložljivih sredstev uvrstilo na seznam prejemnikov
štipendij.
Ocenjevanje vlog bo potekalo opisno
po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko
(96-100 točk), kakovostno (71-95 točk),
manj zadovoljivo (do 70 točk).
Strokovna komisija bo poleg izbranih
kandidatov(-k) oblikovala tudi t. i. »rezervno
listo« kandidatov(-k) (po prioritetnem seznamu), ki bodo lahko prejemali(-e) štipendijo
v primeru, če se zaradi odstopa ali nepredložitve dokazil (npr. o sprejetju v študijski
program) katere(-ga) izmed prvotno izbranih
kandidatov(-k), sprostijo finančna sredstva.
Na rezervno listo se uvrstijo kandidati(-ke),
ki dosežejo vsaj 71 točk in zaradi omejitve
finančnih sredstev niso bili izbrani v sofinanciranje. Kandidatom(-kam) z »rezervne
liste« se dodelijo finančna sredstva po vrstnem redu, ki ga določi strokovna komisija
glede na doseženo število točk in glede na
področje, na katerem so se sprostila sredstva (če na tem področju ni kandidatov na
rezervni listi se lahko sredstva podelijo tudi
na drugem področju).
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa JPR20-ŠTIP-2006
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
znaša 31,000.000 SIT proračunskih sredstev do konca leta 2006.
Ministrstvo bo izbralo kandidate(-ke) po
postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa, in predvidoma do vrednosti, določene s tem razpisom.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006
oziroma v plačilnih rokih, kot jih zahteva
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto
2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05).
8. Razpisni rok: razpisni rok se prične
14. 4. 2006 in se izteče 15. 5. 2006.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezno vrsto
štipendij (prijavni obrazec 1 – identifikacijski obrazec in prijavni obrazec 2 – kontrolni
obrazec),
– vzorca ocenjevalnega lista.
9.1 Kandidati(-ke) za štipendije pod 3.1
morajo predložiti:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
1 Š-1,
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
2 Š-1 (kontrolni obrazec),
– življenjepis z motivacijskim pismom ter
z referencami, bibliografijo, seznamom del,
objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili
o opravljenih praksah, terenskim delom…,

Stran

2952 /

Št.

40 / 14. 4. 2006

– fotokopijo dokazila o končani stopnji
šolanja pred tisto, za katero se kandidat(ka) prijavlja (s prevodom), tj. vsaj mature
(zaključnega izpita) ali diplome oziroma magisterija,
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z
razvidnimi ocenami (kopija indeksa ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega dokumenta, je veljavna le, če je notarsko potrjena)
oziroma dokazilo, iz katerega je razvidna
povprečna ocena. Oziroma v primerih:
– če je kandidat(-ka) v času prijave vpisan(-a) v prvi letnik dodiplomskega študija,
predloži maturitetno spričevalo (dokazilo o
končanem zaključnem izpitu) z ocenami,
– če je kandidat(-ka) v času prijave vpisan(-a) v drugi ali višji letnik študija, za katerega se prijavlja, vse ocene tega študija,
– če je kandidat(-ka) vpisan(-a) v drugo
ali višje leto študija, ki ga prijavlja, pa študij
ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in
ocene zadnjega, v celoti končanega študija;
navedene ocene bodo nato upoštevane pri
ocenjevanju kandidata(-ke),
– mnenje strokovnjaka o kandidatovih
sposobnostih (tudi o opravljenih praksah),
ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega roka z lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s prevodom),
– opis študijskega programa (informacija
o poteku, trajanju študija in predmetniku z
opisom temeljnih predmetov za celotni študij), oziroma študijski program, ki ga izda
šola (s prevodom),
– potrdilo šole o stroških morebitne letne
šolnine (s prevodom),
– dokazilo o trajanju šolanja, če gre za
dodiplomski študij (s prevodom),
– dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi
fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani).
Kandidati(-ke), ki so že sprejeti(-e) v študijski program, predložijo potrdilo o vpisu;
drugi izbrani kandidati(-ke) so ga dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do 25. 10. 2006.
Obvezne sestavine vloge, ki jih kandidati(-ke) lahko predložijo po poteku razpisnega roka:
I. Če se kandidat(-ka) vpisuje na podiplomski študij lahko izjemoma priloži diplomo/magisterij s povprečno oceno, ki ni nižja
od 8,0 (brez ocene diplome/magisterija) najpozneje do 30. 6. 2006. Navedena izjema
velja le, če dokazilo do izteka razpisnega
roka še ni bilo izdano.
II. Najpozneje do 25. 10. 2006 potrdilo o
vpisu in/oziroma sklep o neposrednem prehodu na doktorski študij (če se študij prične
v spomladanskem semestru najpozneje do
1. 3. 2007).
Nebistvene sestavine vloge so: dokazilo
o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo: kopija naslovnih strani, kazala in kolofona), dokazilo o objavah in izdajah avtorskih del, medijski odzivi, fotokopije dokazil o
uspehih in nagradah od leta 2003 (nagrade,
uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni ali mednarodni ravni), utemeljitev izbora
študija, šole oziroma mentorja, pooblastilo,
dokazilo o opravljenih praksah in mednarodnem sodelovanju...
9.2 Kandidati(-ke) za štipendije pod 3.2
morajo predložiti:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
1 Š-2,
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
2 Š-2 (kontrolni obrazec),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– življenjepis z motivacijskim pismom ter
z referencami, bibliografijo, seznamom del,
objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili
o opravljenih praksah, terenskim delom...,
– fotokopijo dokazila o končani stopnji
šolanja pred tisto, za katero se kandidat(ka) prijavlja (s prevodom), tj. vsaj diplome
oziroma magisterija,
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z
razvidnimi ocenami (kopija indeksa ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega dokumenta je veljavna le, če je notarsko potrjena)
oziroma dokazilo, iz katerega je razvidna
povprečna ocena. Oziroma v primerih:
– če je kandidat(-ka) v času prijave vpisan(-a) v prvi letnik dodiplomskega študija,
predloži spričevalo mature (zaključnega izpita) z ocenami,
– če je kandidat(-ka) v času prijave vpisan(-a) v drugi ali višji letnik študija, za katerega se prijavlja, vse ocene tega študija,
– če je kandidat(-ka) vpisan(-a) v drugo
ali višje leto študija, ki ga prijavlja, pa študij
ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in
ocene zadnjega, v celoti končanega študija;
navedene ocene bodo nato upoštevane pri
ocenjevanju kandidata(-ke),
– obrazložitev študijske teme, ki jo bo
raziskoval podiplomec,
– mnenje strokovnjaka o kandidatovih
sposobnostih (tudi o opravljenih praksah),
ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega roka z lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s prevodom),
– potrdilo šole o stroških morebitne letne
šolnine (če ga ni mogoče pridobiti za šolsko
leto za katerega se prijavlja, pa za predhodno leto za enake študijske pogoje),
– dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi
fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani).
Kandidati(-ke), ki so že sprejeti(-e) v študijski program, predložijo potrdilo o vpisu;
drugi izbrani kandidati(-ke) so ga dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do 25. 10. 2006.
Obvezne sestavine vloge, ki jih kandidati(-ke) lahko predložijo po poteku razpisnega roka:
I. Če se kandidat(-ka) vpisuje na podiplomski študij lahko izjemoma priloži diplomo/magisterij s povprečno oceno, ki ni nižja
od 8,0 (brez ocene diplome/magisterija) najpozneje do 30. 6. 2006. Navedena izjema
velja le, če dokazilo do izteka razpisnega
roka še ni bilo izdano.
II. Najpozneje do 25. 10. 2006 potrdilo o
vpisu in/oziroma sklep o neposrednem prehodu na doktorski študij (če se študij prične
v spomladanskem semestru najpozneje do
1. 3. 2007).
Nebistvene sestavine vloge: dokazilo o
objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo: kopija naslovnih strani, kazala in kolofona), dokazilo o objavah in izdajah avtorskih del, medijski odzivi, fotokopije dokazil o
uspehih in nagradah od leta 2003 (nagrade,
uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni ali mednarodni ravni), utemeljitev izbora
študija, šole oziroma mentorja, dokazilo o
opravljenih praksah in mednarodnem sodelovanju...
9.3 Kandidati(-ke) za štipendije pod 3.3
morajo predložiti:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
1 Š-3,
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
2 Š-3 (kontrolni obrazec),

– življenjepis z motivacijskim pismom ter
z referencami, bibliografijo, seznamom del,
objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili
o opravljenih praksah, terenskim delom...,
– fotokopijo dokazila o končani stopnji
šolanja pred tisto, za katero se kandidat(ka) prijavlja (s prevodom), tj. vsaj mature
(zaključnega izpita) ali diplome oziroma magisterija,
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z
razvidnimi ocenami (kopija indeksa ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega dokumenta, je veljavna le, če je notarsko potrjena)
oziroma dokazilo, iz katerega je razvidna
povprečna ocena. Oziroma v primerih:
– če je kandidat(-ka) v času prijave vpisan(-a) v prvi letnik dodiplomskega študija,
predloži spričevalo mature (zaključnega izpita) z ocenami,
– če je kandidat(-ka) v času prijave vpisan(-a) v drugi ali višji letnik študija, za katerega se prijavlja, vse ocene tega študija,
– če je kandidat(-ka) vpisan(-a) v drugo
ali višje leto študija, ki ga prijavlja, pa študij
ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in
ocene zadnjega, v celoti zaključenega študija; navedene ocene bodo nato upoštevane
pri ocenjevanju kandidata(-ke),
– mnenje strokovnjaka o kandidatovih
sposobnostih (tudi o opravljenih praksah),
ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega roka z lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s prevodom),
– opis študijskega programa (informacija
o poteku, trajanju študija in predmetniku z
opisom temeljnih predmetov za celotni študij), oziroma študijski program, ki ga izda
šola (s prevodom),
– potrdilo šole o stroških morebitne letne
šolnine,
– uradno dokazilo o trajanju šolanja, če
gre za dodiplomski študij (s prevodom),
– dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi
fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani).
Kandidati(-ke), ki so že sprejeti(-e) v študijski program, predložijo potrdilo o vpisu;
drugi izbrani kandidati(-ke) so ga dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do 25. 10. 2006.
Obvezne sestavine vloge, ki jih kandidati(-ke) lahko predložijo po poteku razpisnega roka:
I. Če se kandidat(-ka) vpisuje na podiplomski študij lahko izjemoma priloži diplomo/magisterij s povprečno oceno, ki ni nižja
od 8,0 (brez ocene diplome/magisterija) najpozneje do 30. 6. 2006. Navedena izjema
velja le, če dokazilo do izteka razpisnega
roka še ni bilo izdano.
II. Najpozneje do 25. 10. 2006 potrdilo o
vpisu in/oziroma sklep o neposrednem prehodu na doktorski študij (če se študij prične
v spomladanskem semestru najpozneje do
1. 3. 2007).
Nebistvene sestavine vloge: dokazilo o
objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo: kopija naslovnih strani, kazala in kolofona), dokazilo o objavah in izdajah avtorskih
in prevedenih del, medijski odzivi, fotokopije
dokazil o uspehih in nagradah od leta 2003
(nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe na
državni ali mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o strokovnem izpitu (konservatorstvo), dokazilo o opravljenih praksah in
mednarodnem sodelovanju...
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati(-ke) prevzamejo v razpisnem roku v vlož-
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išču ministrstva med uradnimi urami (vsak
ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure
in v sredo od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si zainteresirane osebe lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva: http://www.kultura.gov.si.
Ministrstvo v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno zahtevo pošlje razpisno dokumentacijo.
10. Dodatna opozorila
Dokumente v tujem jeziku obvezno priložite v prevodu v uradni jezik RS in izvirniku.
Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih
priložili.
Ne pozabite podpisati prijavnega obrazca. Brez podpisa prijava ni veljavna.
Kandidat(-ka) se na razpis lahko prijavi
samo z eno vlogo, in sicer samo za eno
smer na eni izobraževalni instituciji.
Kandidat(-ka) mora do izteka razpisnega
roka vlogi priložiti vsaj potrdilo o končani
stopnji šolanja pred tisto, za katero se prijavlja, in ta ne sme biti nižja od končane
štiriletne srednje šole s končano maturo (zaključnim izpitom).
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000
Ljubljana, do izteka roka, navedenega v razpisu – 15. maj 2006 – oziroma najkasneje
na ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis
štipendij 2006 z oznako JPR20-ŠTIP-2006,
z obvezno oznako vrste štipendij (npr.: Š-1;
upoštevajte oznake prijavnih obrazcev) in
področja (npr. glasbene umetnosti; glejte še
poglavje 2 tega razpisa). Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: ime in
naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
na poštnem naslovu oddana priporočeno
do vštetega datuma (15. 5. 2006) oziroma
ni bila do tega dne predložena na vložišču
ministrstva; kot tudi vloga, ki v skladu s I. in
II. točko 9. razdelka ni dopolnjena v posebej določenem roku (prispela oziroma oddana dopolnitev do 30. 6. 2006 za potrdilo
o dokončani stopnji šolanja oziroma 25. 10.
2006 za potrdilo o vpisu).
Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki
ne vsebuje sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Za vlogo, ki jo ni oddala upravičena oseba, se šteje vloga kandidata(-ke), ki ne izpolnjuje pogojev pod točko 3.
Dopolnjevanje vloge je mogoče najkasneje do izteka razpisnega roka, razen za
obvezni sestavini vloge, navedeni v I. in II.
točki 9. razdelka tega razpisa, do posebej
določenega roka.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne
vloge (ali prepozne dopolnitve po I. točki),
nepopolne vloge ter vloge, ki jih ni predložila
upravičena oseba.
Vloge, ki (ob izpolnjevanju vseh drugih
razpisnih pogojev – možna kasnejša dopolnitev po II. točki) ne vsebujejo potrdila o
vpisu, se bodo do 25. 10. 2006 obravnavale v postopku ocenjevanja vlog (enako kot
popolne). V primeru, da izbrani prijavitelj do
omenjenega roka svoje vloge ne dopolni, se
šteje, da že sklenjena pogodba o štipendiranju ni stopila v veljavo.

Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj
sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
12. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Sasa.Jocic@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirani kandidati(-ke) lahko pogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova ulica 10, Ljubljana), kot je
navedeno pod točko 9.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo kandidate o izidu razpisa
obvestilo predvidoma do 6. 8. 2006.
Ministrstvo bo izbralo predloge za štipendije in sofinanciranje šolnin po postopku, kot
ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa in največ do vrednosti,
določeni z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 700-129/2006/1
Ob-10535/06
Ministrstvo za pravosodje objavlja razpis:
I. na podlagi 3. člena Pravilnika o pogojih
in postopku za vpis v register oseb za dajanje brezplačne pravne pomoči (Ur. l. RS, št.
83/01) – za pridobitev soglasja za dajanje
brezplačne pravne pomoči:
a)
– 1 oseba za območje sodnega okrožja Celje,
– 1 oseba za območje sodnega okrožja Krško,
– 1 oseba za območje sodnega okrožja Slovenj Gradec,
– 1 oseba za območje sodnega okrožja Maribor,
– 1 oseba za območje sodnega okrožja Murska Sobota,
– 2 osebi za območje sodnega okrožja
Novo mesto,
– 2 osebi za območje sodnega okrožja Ptuj.
Razpisni pogoji:
K I/a:
Prvi pravni nasvet iz 25. člena Zakona
o brezplačni pravni pomoči ter brezplačno
pravno svetovanje iz 26. člena Zakona o
brezplačni pravni pomoči (ZBPP-UPB1, Ur.
l. RS, št. 96/04) lahko izvajajo osebe, ki brez
namena pridobivanja dobička opravljajo dejavnost brezplačne pravne pomoči s soglasjem ministra, pristojnega za pravosodje, in
so vpisane v register, ki ga vodi ministrstvo,
pristojno za pravosodje.
Osebe lahko pridobijo soglasje iz prejšnjega odstavka, če izpolnjujejo naslednje
pogoje, da:
– so registrirane v Republiki Sloveniji;
– po predpisih, po katerih so ustanovljene, lahko opravljajo dejavnost pravnega
svetovanja;
– imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
z univerzitetnim diplomiranim pravnikom
oziroma pravnico z opravljenim pravniškim
državnim izpitom ali da ima oseba sama
tako izobrazbo;
– imajo ustrezne prostore in opremo za
pravno svetovanje;
– s pravili delovanja zagotovijo ustrezen
nadzor nad dajanjem pravne pomoči po tem
zakonu;
– sklenejo zavarovalno pogodbo za zavarovanje odgovornosti za morebitno škodo
pri svetovanju vsaj na zavarovalno vsoto.
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Vloga osebe za izdajo soglasja mora
vsebovati:
– izpisek iz rojstne matične knjige in dokazilo o stalnem bivanju na območju Republike Slovenije za fizično osebo;
– izpisek iz sodnega registra oziroma
druge uradne evidence, če gre za pravno
osebo;
– dokazilo o upravičenosti opravljanja
pravnega svetovanja po predpisih, po katerih so pravne osebe ustanovljene oziroma
po katerih fizične osebe opravljajo pravno
svetovanje kot svoboden poklic;
– dokaz, da je oseba univerzitetni diplomirani pravnik oziroma pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom oziroma
po delodajalcu overjeno pogodbo o zaposlitvi z univerzitetnim diplomiranim pravnikom
oziroma pravnico z opravljenim pravniškim
državnim izpitom;
– dokazilo, da oseba razpolaga z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje dejavnosti brezplačne pravne pomoči.
Pisne prijave in dokazila o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite na Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana,
najkasneje v 15 dneh po objavi, s pripisom:
pridobitev soglasja za dajanje brezplačne
pravne pomoči.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 220/06
Ob-10562/06
Na podlagi Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 35/01, 54/02 – sklep US, 62/03,
113/03 – odločba US in 16/04 – odločba
US), Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov
iz proračunske postavke za avdiovizualne
medije (Uradni list RS, št. 34/06, v nadaljevanju: uredba) ter v skladu s Pravilnikom o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 6/03 in 97/03) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo)
objavlja
redni letni javni razpis
za sofinanciranje projektov iz
proračunske postavke za avdiovizualne
medije v letu 2006 JPR AVP – 18 – 2006
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
financiranje projektov slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01; v nadaljevanju: zakon)
in v skladu z Uredbo o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih
del (Uradni list RS, št. 105/01).
2. Pomen izrazov:
Projekt avdiovizualnega dela je po vsebini zaključena celota, ki je dostopna javnosti
in ustreza umetniškim, kulturnopolitičnim,
strokovnim in drugim kriterijem.
V primeru programske nanizanke je
vsaka programska enota nanizanke projekt zase. Televizijska nadaljevanka je en
projekt. Podrobnejšo opredelitev projekta je
moč razbrati iz prijavnega obrazca.
3. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega do 80%
vseh predvidenih stroškov. Dodeljena sredstva se lahko porabijo za pokrivanje stroškov izdelave slovenskih avdiovizualnih del,
kot je določeno v Uredbi o merilih oziroma
pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del.
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 175 milijonov
tolarjev.
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5. Projektom pravnih ali fizičnih oseb, ki
so registrirane za produkcijo avdiovizualnih del ali avdiovizualnih in filmskih del ali
filmskih del je predvidoma namenjeno 70%
razpoložljivih sredstev.
6. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za produkcijo avdiovizualnih del ali avdiovizualnih in filmskih del ali filmskih del,
– izdajatelji televizijskih programov, ki
so registrirani za produkcijo avdiovizualnih
del.
Obvezno dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila
upravne enote ali izpiska AJPESA-a, iz katere je razvidno, da je predlagatelj registriran
za opravljanje dejavnosti. Izpisek ne sme
biti starejši od 90 dni. Organizacije, katerih
razvid vodi ministrstvo (društva v javnem
interesu in ustanove na področju kulture),
niso dolžne predložiti dokazila.
Na razpis se lahko prijavijo tudi velika
ali srednja podjetja, ki izvajajo program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah (2004/C 244/02), toda tako pomoč
je pred dodelitvijo treba priglasiti Evropski
komisiji. (Podjetja morajo o tej dejavnosti
podati izjavo.)
Predlagatelji, ki niso realizirali pogodbenih obveznosti iz preteklih let, ne morejo kandidirati na razpisu JPR AVP – 18
– 2006.
Predlagatelji morajo priložiti zagotovilo,
da bodo njihovi projekti dostopni javnosti
(originalna izjava izdajatelja televizijskega
programa, da bo v primeru izbora projekta
zagotovil javno predvajanje v naslednjem
dvoletnem razdobju).
Predlagatelji morajo v razpisni dokumentaciji navesti predvidene druge finančne vire
za pokritje preostalega deleža (obvezno dokazilo: originalna izjava sofinancerja ali koproducenta).
Predlagatelji lahko na razpisu kandidirajo
z največ 3 projekti.
Predlagatelji ne morejo kandidirati s projekti, s katerimi so na ministrskem razpisu
kandidirali že dvakrat.
Predlagatelji ne morejo kandidirati na
tem razpisu z istimi projekti, s katerimi kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu ministrstva.
7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je
predmet razpisa, imenuje minister.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.
8. Splošni razpisni kriteriji
Pri izboru med predlaganimi projekti bo
ministrstvo upoštevalo predvsem naslednje
splošne programske kriterije:
– izvirnost avtorskega pristopa,
– tematsko pestrost,
– vizualno zanimivost,
– komunikativnost.
9. Prednostni razpisni kriteriji
Kot prednostne kriterije bo ministrstvo
upoštevalo:
– prednostni sklop predstavlja produkcija
dokumentarnih avdiovizualnih del,
– prednostna zvrst so vsebine za otroke
in mladino,
– aktualnost tematike,
– pomen projekta za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete,
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– projekte mladih avtorjev (do 30 let), ki
obetajo izvirno in profesionalno izvedbo in s
tem širijo slovenski ustvarjalni prostor.
– odmevnost predlagateljevih (producentovih in režiserjevih) že realiziranih projektov.
10. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja projektov: splošni in prednostni razpisni kriteriji
so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih
listih dostopni v razpisni dokumentaciji.
Najvišje število prejetih točk za štiri splošne kriterije (izvirnost, tematska pestrost,
vizualna zanimivost, komunikativnost) je 20
točk. Vsak od štirih kriterijev je ocenjen s
točkami od 5-1. Vsak od ugotovljenih prednostnih kriterijev je ocenjen z 1 točko. Najvišje skupno število točk vseh ocenjevalcev
je 156.
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje.
Dokončni izbor bo opravljen tudi v skladu
z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
11. Rok za porabo dodeljenih sredstev:
dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
proračunskem letu 2006 oziroma v plačilnih
rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju
proračuna RS za leto 2006 (Uradni list RS,
št. 116/5).
12. Razpis se prične 14. 4. 2006 in se
zaključi 15. 5. 2006.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezne projekte,
– formular finančnega predračuna,
– izjava (št. 1),
– izjava (št. 2).
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku po začetku razpisa
dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani ministrstva
http://www.gov.si/mk
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000, Ljubljana).
15. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni v
razpisni dokumentaciji. Za vsak posamezen
projekt mora predlagatelj izpolniti prijavni
obrazec in prijavo predložiti v ločeni kuverti.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana, do 15. 5. 2006 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečateni kuverti z oznako na
prednji strani: Ne odpiraj – JPR AVP – 18
– 2006. Na hrbtni strani kuverte mora biti
navedba predlagatelja: naziv in naslov oziroma sedež.
Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane
po datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo
štele za prepozne.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

16. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Tone Frelih, tel. 369-59-78,
elektronska pošta: Tone.Frelih@gov.si.
17. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih
razpisa obvestilo najkasneje v 45 dneh po
zaključku odpiranja vlog, ki bo 17. 5. 2006.
Ministrstvo za kulturo
Št. 4302-29/2006-3
Ob-10764/06
Na podlagi 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), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 108/04), Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02,
115/05) in Sklepa komisije za nadzor nad
državnimi pomočmi (št. 301-3/02-BP-265
z dne 27. 3. 2002, dopolnitev št. 2019/02BP-915 z dne 22. 7. 2002 in dopolnitev št.
2019/02-BP-915 z dne 22. 7. 2002 in dopolnitev št. 444-01/2004/2 z dne 20. 4. 2004)
in pogodbe CORNET med Ministrstvom
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
in Evropsko komisijo št. 016229, objavlja
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana
javni razpis
za mednarodne raziskovalne projekte
industrijskih združenj – CORNET
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v
nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet in namen razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih projektov kolektivnih raziskav. Kolektivne raziskave so tiste, ki jih za
svoje člane naročajo ali izvajajo industrijska
združenja, ter potem preko posebnih kanalov skrbijo za razširjanje rezultatov med
vse člane.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo projekte sofinancira v okviru
pogodbe z Evropsko komisijo. Skupaj z 22
sorodnimi partnerji izvaja projekt usklajevanja politik spodbujanja tehnološkega razvoja – CORNET. V konzorciju CORNET
se povezujejo sheme državnih pomoči za
spodbujanja kolektivnih raziskav.
Namen konzorcija CORNET je v okviru pilotne akcije podpreti mednarodno sodelovanje industrijskih združenj evropskih
držav.
3. Pogoji sodelovanja
Na javni razpis se lahko prijavijo vsa industrijska združenja s sedežem v Republiki
Sloveniji in so lahko tisti:
– ki niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– ki 31. 12. 2005 niso v stanju kapitalske
neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen
Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in
93/02);
Industrijska združenja imajo lahko poljubno pravno osebo, v razpisni dokumentaciji morajo le dokazati, da imajo člane, ki
so registrirani po Zakonu o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94,
20/98, 84/98, 06/99, 36/00, 45/01, 50/02,
93/02).
Podrobnejša definicija industrijskega
združenja je podana v razpisni dokumentaciji.
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Industrijsko združenje mora raziskovalni
projekt sestaviti vsaj še z dvema sorodnima
partnerjema iz evropskih držav, članic konzorcija CORNET. Projekt se za primeren
smatra le, če ga podpirajo vse nacionalne
agencije/ministrstva v državah partnerjih.
Industrijsko združenje lahko v projektu
sodeluje kot partner ali kot koordinator, ki
je le eden. Partner je dolžan poskrbeti za
dostavo vloge po določilih 8. točke tega razpisa. Koordinator je razen tega tudi dolžan
čimprej posredovati projekt upravnemu odboru CORNET, v skladu s pravili konzorcija
CORNET (gl. spletno stran: www.cornetera.net).
Do sredstev tega razpisa niso upravičeni
prijavitelji iz naslednjih panog: kmetijstvo, ribištvo in jeklarstvo. Za podjetja iz naslednjih
panog je potrebna posebna obravnava pri
komisiji za nadzor nad državnimi pomočmi:
ladjedelništvo in transport, premogovništvo,
industrija motornih vozil in industrija sintetičnih vlaken.
4. Upravičeni stroški
V višini 75% se sofinancirajo upravičeni
stroški:
– stroški raziskav, svetovanja in drugih
storitev, ki se uporabljajo izključno za raziskovanje, stroški tehničnega znanja in patentov, ki so kupljeni iz zunanjih virov; s
strani združenja,
– dodatni skupni stroški, ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti, kot npr. prenos rezultatov raziskav na
člane združenja, ipd.
5. Merila za izbor projektov
Izbira projektov poteka v dveh stopnjah:
prva je ocenjevanje doma (narodno), druga
pa mednarodno preverjanje podpore tega
projekta v državah partnericah programa
CORNET, ki sodelujejo s slovenskim partnerjem.
Prva stopnja:
Za vsako prispelo vlogo, ki se uvrsti v
nadaljnji postopek, se izvede ocenjevanje v
Sloveniji, po spodnjih merilih.
I. Sposobnost prijavitelja za uspešno izvedbo projekta (finančna zavezanost parterjev, upravljalska sposobnost partnerjev,
sposobnost razširjanja izidov projekta med
partnerji) – do 50 točk
II. Sposobnost prijavitelja za uporabo
raziskovalnih in razvojnih izidov (dodana
vrednost za podjetja člane združenj, gospodarski učinki projekta, kot npr. ustvarjanje
delovnih mest itd., vzdržljivo sodelovanje
združenj) – do 50 točk
III. Možen vpliv in kakovost mednarodnega konzorcija (glavno žarišče na MSP,
npr. stopnja zastopanosti MSP v združenjih, strategija razširjanja izidov, izvedenstvo
raziskovalno-tehnoloških ustanov, kakovost
delovnega načrta, npr. izvedljivost glede na
roke in vire projekta) – do 50 točk
IV. Tehnično – znanstvena ocena (inovativnost, tehnična natančnost, znanstveno
ozadje, kakovost rešitve problema, metodologija) – do 50 točk.
Merila in podtočke meril so podrobneje predstavljena v razpisni dokumentaciji.
Najvišje možno število prejetih točk je 200.
Za pozitivno ocenjen projekt se šteje tisti, ki
prejme več kot 120 točk. Pozitivna ocena še
ni zadostni pogoj za sofinanciranje.
Druga stopnja:
Na drugi stopnji komisija preveri, ali projekt podpirajo tudi agencije oziroma ministrstva, zadolžena za izvajanje programa

CORNET v tistih državah, iz katerih so tuji
partnerji.
Projekti bodo razvrščeni glede na prejeto
število točk. V poštev za financiranje bodo
prišli le projekti, ki bodo v prvi fazi pozitivno
ocenjeni in imeli v drugi fazi zagotovljeno
podporo vseh drugih partnerskih agencij oziroma ministrstev.
6. Višina sredstev: za sofinanciranje projektov CORNET je na proračunski postavki
5687 – sodelovanje v evropskem raziskovalnem prostoru – v letu 2006 namenjenih
30,000.000 SIT in v letu 2007 60,000.000
SIT.
7. Obdobje za porabo sredstev: obdobje
za porabo sredstev za prvi rok sta proračunski leti 2006 in 2007, za drugi rok pa leti
2007 in 2008.
8. Sestava vloge: prijavitelj sestavi popolno vlogo v enem izvodu, po navodilih iz
razpisne dokumentacije.
9. Rok za oddajo vlog
Razpis je odprt do porabe sredstev. Prvi
rok za oddajo vlog je 30. april 2006. Drugi
rok za oddajo vlog je 15. november 2006.
Vloga mora biti do tega roka oddana na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, v
zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis CORNET – prvi (oziroma drugi)
rok«, na prednji strani ter polnim naslovom
pošiljatelja na zadnji strani.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na ministrstvo ali so oddane priporočeno na pošto do izteka roka (torej do 30. 4.
2006 oziroma do 15. 11. 2006 do 24. ure).
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali
ki ne bodo pravilno označene, komisija ne
bo obravnavala in bodo zavrnjene.
10. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
potekalo v prostorih Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo.
Odpiranje po zaporedju dospelih vlog,
ki bodo vložene do določenega roka, bo
izvedla komisija ministrstva. Prvo odpiranje
bo 11. maja 2006 ob 14 uri. Drugo odpiranje
bo 20. novembra 2006 ob 14 uri.
11. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o izidih razpisa obveščeni v roku
30 dni od datuma odpiranja vlog.
12. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija z dodatnim pojasnili pojmov ter navodili za izdelavo
dispozicije projektov se nahaja na spletni
strani www.mvzt.gov.si (javni razpisi). Več
informacij o projektih CORNET je dostopnih
na www.cornet-era.net. Dodatne informacije
so na voljo po tel. 01/478-46-40 ali po elektronski pošti, kontaktna oseba: mag. Rajko
Sabo, e-pošta: rajko.sabo@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 10030-26/2006
Ob-10930/06
Na podlagi 110. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo), 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
RS (Ur. l. RS, št. 13/06), Zakona o vrtcih (Ur.
l. RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05) ter 4.
člena Pravilnika o pripravništvu strokovnih
delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 23/06) minister, pristojen
za šolstvo objavlja
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razpis
pripravniških mest za šolsko leto
2006/2007 v vrtcih
1. Predmet razpisa
Razpis se objavlja za opravljanje pripravništva na pripravniškem mestu, na podlagi
sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe
o opravljanju volonterskega pripravništva.
1.1. Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje 28 pripravniških mest z možnostjo
sklenitve delovnega razmerja za čas pripravništva
1.1.1. 8 pripravniških mest za opravljanje
vzgojno izobraževalnega dela pomočnika/ce
vzgojitelja/ice,
1.1.2. 15 pripravniških mest za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela vzgojitelja/ice predšolskih otrok,
1.1.3. 5 pripravniška mesta za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela vzgojitelja/ice predšolskih otrok s posebnimi potrebami.
1.2. in 20 pripravniških mest z možnostjo
opravljanja volonterskega pripravništva.
2. Pogoji prijave
Na razpis se lahko prijavijo kandidati/-ke,
ki izpolnjujejo z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo) in s 4. členom Pravilnika o pripravništvu strokovnih
delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 23/06) določene pogoje
za strokovnega/-no delavca/-ko v vrtcu ter
iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in
izobraževanja.
Pod točko 1.2. v razpisu, lahko kandidirajo tudi kandidati/-ke, ki izpolnjujejo z navedenim zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za strokovnega/-no delavca/-ko
v vrtcu ter imajo manj kot šest mesecev
delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja.
3. Kriteriji izbire
Če bo prijavljenih kandidatov/-k več kot
je pod točkama 1.1. in 1.2. razpisanih pripravniških mest, bodo imeli/-e prednost pri
izbiri kandidati/-ke z višjim študijskim oziroma šolskim uspehom.
Če bo prijavljenih manj kandidatov/-k, kot
je pod točkami 1.1.1., 1.1.2. in 1.1.3. razpisanih pripravniških mest, se na ta pripravniška mesta lahko razporedijo drugi/-e kandidati/-ke, pri čemer bodo imeli/-e prednost
kandidati/-ke, z višjim študijskim uspehom
oziroma šolskim uspehom.
Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih
izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) v študijskem programu, evidentiranih v priloženem potrdilu
fakultete oziroma visoke šole o opravljenih
izpitih. Kriterij šolskega uspeha temelji na
splošnem učnem uspehu, evidentiranem v
priloženem obvestilu o uspehu pri poklicni
maturi.
4. Ocenjena vrednost razpoložljivih sredstev: ocenjen strošek pripravnika s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za Ministrstvo za
šolstvo in šport za obdobje 6 mesecev je
1,500.000 SIT, za obdobje 10 mesecev pa
3,000.000 SIT. Ocenjena skupna vrednost
razporejenih pripravnikov po tem razpisu je
68,000.000 SIT.
5. Obveznosti ministrstva, ki izhajajo
iz tega razpisa bodo izplačana iz sredstev
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proračuna RS za leti 2006 in 2007 in so
zagotovljena na proračunski postavki 8736
– Plače pripravnikov v vrtcih in zaposlenih
v bolnišničnih vrtcih in kontu 4133 – Tekoči
transferi v javne zavode.
6. Postopek prijave
Kandidati/-ke za pripravništvo se prijavijo na predpisanem obrazcu »Prijavnica
na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah«. Obrazec lahko dobite v papirnicah in knjigarnah, na voljo pa je tudi na
spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in
šport. Pod točko II. na prijavnici »Podatki
o pripravniškem mestu«, mora biti izjava
vzgojno-izobraževalnega zavoda obvezno
potrjena z žigom in podpisom ravnatelja/-ice vzgojno-izobraževalnega zavoda,
v katerem kandidat/-ka želi opravljati pripravništvo.
6.1 Kandidati/-ke k prijavi priložijo:
– dokazilo o izobrazbi,
– obvestilo o uspehu pri poklicni maturi,
če kandidirajo za pripravniško mesto pod
točkama 1.1.1. ali 1.2.,
– potrdilo fakultete oziroma visoke šole o
opravljenih izpitih, če kandidirajo za pripravniško mesto pod točkami 1.1.2. ali 1.1.3.
ali 1.2.,
– pisno izjavo kandidata/-ke, da išče prvo
zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja oziroma fotokopijo delovne knjižice, če
imajo kandidati manj kot šest mesecev delovne dobe na področju vzgoje in izobraževanja in kandidirajo na pripravniško mesto
pod točko 1.3.
7. Rok za oddajo prijav je do vključno
31. 5. 2006, z začetkom dela 1. 9. 2006.
Prijave na predpisanem obrazcu s predpisanimi prilogami sprejema Ministrstvo za
šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Prijave morajo biti poslane priporočeno
po pošti, v zaprti ovojnici s pripisom »Vloga
za razpis pripravniških mest v vrtcih – Ne
odpiraj« ter z imenom, priimkom in polnim
naslovom pošiljatelja. Prijava se šteje za
pravočasno, če je bila oddana priporočeno
po pošti na zadnji dan roka za oddajo prijav,
tj. 31. 5. 2006.
8. Odpiranje vlog bo potekalo 5. 6. 2006
v prostorih ministrstva. Vloge bo odpirala
razpisna komisija. Odpirale se bodo samo
v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in
označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Kandidata/-ko, katerega vloga bo nepopolna, se v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno pozove k dopolnitvi vloge. Nepopolno
vlogo, ki jo kandidat/-ka ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev, se s sklepom
zavrže.
9. O izbiri in razporeditvi bodo kandidati/-ke obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
določenega roka prijave.
10. Preveritev utemeljenosti sklepa
Kandidat/-ka, ki meni, da izpolnjuje pogoje in kriterije izbire iz javnega razpisa in
mu pripravništvo ni bilo odobreno, lahko v
8 dneh od prejema obvestila o izbiri vloži
pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov
v šolstvu, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. V
pritožbi morajo biti natančno opredeljeni
razlogi, zaradi katerih je vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti kriteriji izbire za izbiro in razporeditev kandidatov/-k. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb izbranih
in razporejenih kandidatov/-k z vzgojno-izobraževalnimi zavodi.
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11. Razpisno dokumentacijo, ki obsega razpis in obrazec za prijavo na razpis,
kandidati/-ke dobijo na spletnem naslovu
Ministrstva za šolstvo in šport ali osebno v
poslovnem času v Službi za razvoj kadrov v
šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana. Kontaktna oseba: Meta
Brank, tel. 01/478-42-21.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-10932/06
Na podlagi 110. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo), 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
RS (Ur. l. RS, št. 13/06) ter 4. člena Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev
na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 23/06) minister, pristojen za šolstvo
objavlja
razpis
pripravniških mest
za šolsko leto 2006/2007
v šolah
1. Predmet razpisa
Razpis se objavlja za opravljanje pripravništva na pripravniškem mestu, na podlagi
sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali za opravljanje volonterskega pripravništva.
1.1. 90 pripravniških mest z možnostjo
sklenitve delovnega razmerja za čas pripravništva.
1.2. 200 pripravniških mest z možnostjo
opravljanja volonterskega pripravništva.
2. Pogoji prijave
Na razpis se lahko prijavijo kandidati/-ke,
ki izpolnjujejo z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 98/05) in s 4. členom Pravilnika o
pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
23/06) določene pogoje za strokovnega/-no
delavca/-ko v šoli ter iščejo prvo zaposlitev
na področju vzgoje in izobraževanja.
Pod točko 1.2. v razpisu, lahko kandidirajo tudi kandidati/-ke, ki izpolnjujejo z
navedenim zakonom in drugimi predpisi
določene pogoje za strokovnega/-no delavca/-ko v šoli ter imajo manj kot šest mesecev delovnih izkušenj na področju vzgoje in
izobraževanja.
3. Kriteriji izbire
3.1. Če bo pod točko 1.1. prijavljenih
kandidatov/-k več, kot je razpisanih pripravniških mest, bodo pri izbiri imeli/-e prednost
kandidati/-ke, ki bodo na temelju kriterijev
izbire zbrali/-e večje število točk, upoštevani
pa bodo naslednji kriteriji izbire:
3.1.1. Študijski uspeh
Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih
izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij,
praktikumov in podobnega) v študijskem
programu, evidentiranih v priloženem potrdilu fakultete oziroma visoke šole o opravljenih izpitih.
3.1.2. Prijava na pripravniško mesto na
šolah, ki sodelujejo v projektu Partnerstvo
fakultet in šol – 5 točk
Seznam partnerskih šol ter relevantnih
pripravniških mest je objavljen na spletnem
naslovu Ministrstva za šolstvo in šport in je
priloga razpisa.

3.2.2. Za diplomante/-ke naslednjih študijskih programov – 3 točke:
– matematike,
– fizike,
– tehnične vzgoje,
– gospodinjstva,
– angleškega jezika,
– glasbene pedagogike,
– bibliotekarstva,
– defektologije (izključno za pripravniška
mesta učitelja ali vzgojitelja otrok s posebnimi potrebami),
– socialne pedagogike (izključno za pripravniška mesta učitelja ali vzgojitelja otrok
s posebnimi potrebami).
3.2.3. Pedagoška študijska smer ali
opravljen študijski program pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja, oziroma študijski program pod točko 3.2.2., za katerega
pedagoški študijski program ne obstaja – 2
točki
3.2.4. Ponovna prijava – kandidati/-ke,
ki so vsaj enkrat z ustrezno prijavo že kandidirali/-le na prejšnjih razpisih pripravniških
mest in bili/-e zavrnjeni/-e – 1 točka
3.3. Če bo pod točko 1.2. prijavljenih
kandidatov/-k več, kot je razpisanih pripravniških mest, bodo pri izbiri imeli/-e prednost
kandidati/-ke, ki bodo na temelju kriterijev
izbire zbrali/-e večje število točk, upoštevani
pa bodo naslednji kriteriji izbire:
3.3.1. Študijski uspeh
Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih
izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij,
praktikumov in podobnega) v študijskem
programu, evidentiranih v priloženem potrdilu fakultete oziroma visoke šole o opravljenih izpitih.
3.3.2. Pedagoška študijska smer ali
opravljen študijski program pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja – 2 točki
3.3.3. Ponovna prijava – kandidati/-ke,
ki so vsaj enkrat z ustrezno prijavo že kandidirali/-le na prejšnjih razpisih pripravniških
mest in bili/-e zavrnjeni/-e – 2 točki
4. Ocenjena vrednost razpoložljivih sredstev
Ocenjen strošek pripravnika/-ce s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za Ministrstvo
za šolstvo in šport za obdobje 10 mesecev je 3,000.000 SIT, strošek volonterskega pripravnika/-ce za obdobje 10 mesecev
pa 150.000 SIT. Ocenjena skupna vrednost
razporejenih pripravnikov je 300,000.000
SIT.
5. Obveznosti ministrstva, ki izhajajo iz
tega razpisa, bodo izplačane iz sredstev
proračuna RS za leti 2006 in 2007 in so zagotovljena na proračunskih postavkah PP
6672 – Dejavnost osnovnega šolstva, PP
6674 – Dejavnost zavodov za usposabljanje, 6676 – Dejavnost srednjega šolstva in
– 6673 – Dejavnost dijaških domov, kontu
4133: Tekoči transferi v javne zavode.
6. Postopek prijave
Kandidati/-ke za pripravništvo se prijavijo
na obrazcu »Prijavnica na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah«. Obrazec
DZS 1,243 je mogoče dobiti v papirnicah
in knjigarnah, na voljo pa je tudi na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport.
Na prijavnici mora pod točko II. »Podatki o
pripravniškem mestu« biti izjava vzgojno-izobraževalnega zavoda obvezno potrjena z
žigom in podpisom ravnatelja/-ice vzgojnoizobraževalnega zavoda, v katerem kandidat/-ka želi opravljati pripravništvo.
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6.1 Kandidati/-ke k prijavi priložijo:
– dokazilo o izobrazbi,
– potrdilo fakultete oziroma visoke šole o
opravljenih izpitih,
– pisno izjavo kandidata/-ke, da išče prvo
zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja oziroma fotokopijo delovne knjižice, če
imajo kandidati manj kot šest mesecev delovne dobe na področju vzgoje in izobraževanja in kandidirajo na pripravniško mesto
pod točko 1.2.
7. Rok za oddajo prijav je do vključno
31. maja 2006, z začetkom dela 1. septembra 2006.
Prijave na predpisanem obrazcu s predpisanimi prilogami sprejema Ministrstvo za
šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Prijave morajo biti poslane priporočeno
po pošti, v zaprti ovojnici s pripisom »Ne
odpiraj – vloga za razpis pripravniških mest
v šolah« ter z imenom, priimkom in polnim

Zap. št. Naziv šole

Št.

naslovom pošiljatelja. Prijava se šteje za
pravočasno, če je bila oddana priporočeno
po pošti na zadnji dan roka za oddajo prijav,
tj. 31. maja 2006.
8. Odpiranje vlog bo potekalo 5. junija
2006 v prostorih ministrstva. Vloge bo odpirala razpisna komisija. Odpirale se bodo
samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge,
in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile
predložene.
Kandidata/-ko, katerega vloga bo nepopolna, se v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno pozove k dopolnitvi vloge. Nepopolno
vlogo, ki jo kandidat/-ka ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev, se s sklepom
zavrže.
9. O izbiri in razporeditvi bodo kandidati/-ke obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
določenega roka prijave.
10. Preveritev utemeljenosti sklepa
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Kandidat/-ka, ki meni, da izpolnjuje pogoje in kriterije izbire iz javnega razpisa in mu
pripravništvo ni bilo odobreno, lahko v 8 dneh
od prejema obvestila o izbiri vloži pritožbo,
in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. V pritožbi morajo
biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena. Predmet pritožbe ne morejo
biti kriteriji izbire za izbiro in razporeditev kandidatov/-k. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb izbranih in razporejenih kandidatov/-k z vzgojno-izobraževalnimi zavodi.
11. Razpisno dokumentacijo, ki obsega razpis in obrazec za prijavo na razpis,
kandidati/-ke dobijo na spletnem naslovu
Ministrstva za šolstvo in šport ali osebno v
poslovnem času v Službi za razvoj kadrov v
šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana. Kontaktna oseba: Meta
Brank, tel. 01/478-42-21.

Kraj

Pripravniška mesta

Gimnazija Ledina

Resljeva 12

1000

Ljubljana

2

OŠ Prule

Prule 13

1000

Ljubljana

3

Šolski center Ljubljana Aškerčeva 1

1000

Ljubljana

4

Srednja vzgojiteljska
šola in gimnazija
Ljubljana
OŠ Šmartno pri Litiji

Kardeljeva ploščad 16

1113

Ljubljana

• učitelj/-ica biologije,
• učitelj/-ica angleščine
• učitelj/-ica razrednega pouka (2
pripravniški mesti)
• učitelj/-ica slovenščine,
• učitelj/-ica angleščine
• učitelj/-ica matematike,
• učitelj/-ica higiene z gospodinjstvom

Pungrt 9

1275

Cesta II. grupe odredov
38
Trg Miloša Zidenška 1
Žolgarjeva ul. 2

1295

7
8

Srednja šola Josipa
Jurčiča Ivančna Gorica
II. gimnazija Maribor
OŠ Franceta Prešerna

Šmartno pri Litiji • učitelj/-ica matematike,
• učitelj/-ica angleščine
Ivančna Gorica • učitelj/-ica zgodovine

2000
2000

Maribor
Maribor

9

OŠ Ludvika Pliberška

Lackova 4

2000

Maribor

10

Gosposvetska cesta 10

2000

Maribor

Mladinska 14 a

2000

Maribor

Trg Miloša Zidenška 8

2000

Maribor

13

OŠ Prežihovega
Voranca
Srednja šola za
gostinstvo in turizem
Maribor
Srednja zdravstvena
šola Juge Polak
Maribor
OŠ Pesnica

Pesnica 44

2211

Pesnica

14

OŠ Sladki vrh

Sladki vrh 8 a

2214

Sladki vrh

15

Gimnazija Ptuj

Volkmerjeva cesta 15

2250

Ptuj

16

Gimnazija Ormož

Hardek 5 a

2270

Ormož

17

OŠ Markovci

Markovci 33 D

2281

Markovci

6

11
12

Poštna št.

Stran
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• učitelj/-ica angleščine
• učitelj/-ica razrednega pouka (2
pripravniški mesti),
• učitelj/-ica geografije,
• učitelj/-ica angleščine/nemščine,
• učitelj/-ica matematike,
• učitelj/-ica slovenščine
• svetovalni delavec – pedagog,
• učitelj/-ica razrednega pouka,
• učitelj/-ica kemije,
• učitelj/-ica matematike
• učitelj/-ica kemije,
• učitelj/-ica razrednega pouka
• učitelj/-ica matematike,
• učitelj/-ica angleščine,
• učitelj/-ica nemščine
• učitelj/-ica matematike,
• učitelj/-ica slovenščine
• učitelj/-ica
• učitelj/-ica
• učitelj/-ica
• učitelj/-ica
• učitelj/-ica
• učitelj/-ica
• učitelj/-ica
• učitelj/-ica
• učitelj/-ica
• učitelj/-ica
• učitelj/-ica
• učitelj/-ica
• učitelj/-ica
• učitelj/-ica
• učitelj/-ica
• učitelj/-ica
mesti)

slovenščine,
razrednega pouka
matematike,
razrednega pouka,
slovenščine
matematike,
slovenščine,
zgodovine
biologije,
slovenščine,
angleščine,
športne vzgoje,
kemije,
zgodovine
slovenščine,
likovne vzgoje (2 pripravniški
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Kraj

Pripravniška mesta

18

OŠ Gustava Šiliha
Laporje

Laporje 31

Naslov

Poštna št.

2318

Laporje

19

OŠ Anice Černejeve
Makole

Makole 24

2321

Makole

• učitelj/-ica zgodovine,
• učitelj/-ica geografije,
• učitelj/-ica biologije,
• učitelj/-ica matematike,
• učitelj/-ica kemije
• učitelj/-ica razrednega pouka (2
pripravniški mesti),
• učitelj/-ica zgodovine,
• učitelj/-ica slovenščine,

20

• učitelj/-ica geografije
• učitelj/-ica slovenščine,
• učitelj/-ica angleščine
• učitelj/-ica razrednega pouka,
• učitelj/-ica geografije,
• učitelj/-ica biologije/kemije
• učitelj/-ica matematike,
• učitelj/-ica razrednega pouka,
• učitelj/-ica otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami
• učitelj/-ica razrednega pouka

2342

Ruše

21

Gimnazija in kmetijska Šolska ulica 16
srednja šola Ruše
OŠ Dobrna
Dobrna 1

3204

Dobrna

22

OŠ Pod Goro

Šolska ul. 3

3210

Slovenske
Konjice

23

OŠ Šmarje pri Jelšah

Vegova ul. 26

3240

24

Gimnazija Rogaška
Slatina

Steklarska ul. 1

3250

25

OŠ Šenčur

Pipanova 43

4208

26

Center za korekcijo
sluha in govora
Portorož
OŠ Drska

Sončna pot 14 a

6320

Šmarje pri
Jelšah
Rogaška Slatina • učitelj/-ica matematike,
• učitelj/-ica angleščine,
• učitelj/-ica slovenščine,
• učitelj/-ica geografije
Šenčur
• svetovalni delavec – defektolog,
• učitelj/-ica razrednega pouka
Portorož
• učitelj/-ica otrok s posebnimi potrebami
(defektolog/-inja)

Ulica Slavka Gruma 63

8000

Novo mesto

Šegova ulica 12

8000

Novo mesto

29

Šolski center Novo
mesto, Srednja
zdravstvena in
kemijska šola
OŠ Šmarjeta

Šmarjeta 1

8220

30

OŠ Brežice

Levstikova 18

8250

Šmarješke
Toplice
Brežice

31

Šolska ulica 1

8270

Krško

32

OŠ Jurija Dalmatina
Krško
OŠ Krmelj

Krmelj 104

8296

Krmelj

33

OŠ Brusnice

Velike Brusnice 101

8321

Brusnice

34

Gimnazija Franca
Miklošiča Ljutomer

Prešernova ul. 34

9240

Ljutomer

27
28

• učitelj/-ica
• učitelj/-ica
• učitelj/-ica
• učitelj/-ica

razrednega pouka,
slovenščine
matematike,
slovenščine

• učitelj/-ica fizike/tehnike in tehnologije,
• učitelj/-ica razrednega pouka
• učitelj/-ica slovenščine,
• učitelj/-ica fizike
• učitelj/-ica angleščine,
• učitelj/-ica slovenščine
• učitelj/-ica razrednega pouka (2
pripravniški mesti)
• učitelj/-ica slovenščine,
• učitelj/-ica razrednega pouka
• svetovalni delavec - pedagog,
• učitelj/-ica matematike,
• učitelj/-ica slovenščine,
• učitelj/-ica angleščina in nemščina
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 66305-9/2006
Ob-11050/06
Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – prečiščeno
besedilo), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni
list RS, št. 72/04) ter v skladu s sklepom ministra za delo, družino in socialne zadeve št.
66305-8/2006 z dne 11. 4. 2006, objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
storitev institucionalnega varstva v
domovih za starejše
1. Koncedent: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljub
ljana.

2. Predmet koncesije: standardna in
nadstandardna storitev institucionalnega
varstva za okvirno 700 mest v domovih za
starejše z začetkom izvajanja dejavnosti v
letu 2006 in 2007.
3. Opis storitve
Standardna storitev obsega:
– osnovno oskrbo,
– socialno oskrbo,
– zdravstveno varstvo.
Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz.
Bivanje se organizira v ogrevanih, opremljenih in vzdrževanih eno ali dvo posteljnih
sobah. Vključuje zagotavljanje sanitarnih prostorov, prostorov za osebno higieno, skupnih

prostorov ter prostorov za izvajanje programov. Bivanje zajema tudi čiščenje bivalnih
prostorov in pranje, čiščenje ter vzdrževanje
oblačil ter osebnega in skupnega perila.
Organiziranje prehrane zajema nabavo,
pripravo in postrežbo celodnevne, starosti
in zdravstvenemu stanju primerne hrane in
napitkov.
Tehnična oskrba je organizirana dejavnost za zagotavljanje tehničnih pogojev za
optimalno izvajanje institucionalnega varstva ter vključuje naloge vzdrževanja opreme, prostorov, objekta in okolice.
Prevozi vključujejo organizacijo in izvedbo prevozov v zvezi z uveljavljanjem zakonskih pravic in obveznosti v nujnih primerih
za upravičence.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Socialna oskrba je strokovno vodena
dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva
in posebnih oblik varstva.
Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih
aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju,
hoji, komunikaciji in pri orientaciji).
Posebne oblike varstva so namenjene
ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju
socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju
prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk.
Zdravstveno varstvo se izvaja po predpisih s področja zdravstva.
Storitev se izvaja v celodnevni obliki (24
ur) v skladu s pogoji iz Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
(Ur. l. RS, št. 52/95, 19/99, 28/99, 19/99,
125/03, 127/04, 120/05 in 02/06) (v nadaljevanju: Pravilnik).
Nadstandardna storitev se izvaja v pogojih, ki so višji od minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje socialno varstvenih storitev.
Storitev je možno šteti za nadstandardno le
v primerih, za katere Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Ur. l. RS, št. 36/02, 107/02, 3/04,
84/04, člena 2 in 32, 84/05 in 121/05) dopušča možnost oblikovanja cene za nadstandardno storitev.
Dodatne storitve, ki jih izvajalci ponujajo
poleg standardne in nadstandardne storitve,
niso predmet tega razpisa.
4. Obseg storitve v celodnevni obliki: v
skladu s sklepom ministra št.: 66305-8/2006
z dne 11. aprila 2006, ministrstvo razpisuje
koncesijo za skupaj okvirno 700 starejših
oseb.
5. Krajevno območje, za katerega se
razpisuje koncesija: ministrstvo razpisuje
koncesijo za celotno območje Republike
Slovenije.
6. Uporabniki storitev, za katere se koncesija razpisuje: uporabniki storitve so osebe, praviloma stare nad 65 let in so upravičenci iz 7. člena Pravilnika.
7. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijska dejavnost se bo začela izvajati v
skladu s pogodbenimi določili. Koncesija se
podeli za določen čas, 40 let, z možnostjo
podaljšanja, z začetkom izvajanja dejavnosti
najkasneje do konca leta 2007.
8. Viri financiranja storitev
Storitev plačujejo uporabniki ali drugi zavezanci, razen v primerih, ko so ti v skladu s
tretjim odstavkom 100. člena Zakona o socialnem varstvu delno ali v celoti oproščeni
plačila storitve.
Za oprostitve in olajšave plačila storitev se uporabljajo določila Uredbe o merilih
za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04
in 124/04).
Storitve zdravstvenega varstva se plačujejo v skladu z letno pogodbo z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.
9. Način določitve cene
Ceno storitve določi koncesionar v skladu
z metodologijo za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev, določeno s Pravilnikom
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 36/02,
107/02, 3/04, 84/04, 84/05 in 121/05).
V skladu s tretjim odstavkom 101. člena
Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV) bo potrebno pred začetkom izva-

janja storitve k ceni storitve pridobiti soglasje
koncedenta.
Ponudnik ločeno določi ceno za standardno storitev in ceno za morebitno nadstandardno storitev. Cena storitve na dan
začetka izvajanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije, ne bo smela biti višja od cene v
ponudbi, valorizirane na način, ki ga določa
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev.
10. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju se
urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami,
zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega
varstva.
11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe, ki v skladu s 7., 8., 9. in 10.
členom Pravilnika o koncesijah na področju
socialnega varstva izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje
te dejavnosti vpisana v register v Republiki
Sloveniji,
– da je fizična oseba v Republiki Sloveniji
registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov,
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani
izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za
katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem
besedilu: storitve),
– da ima izdelan podroben program dela
izvajanja storitve,
– da se zagotavlja kakovostno izvajanje
storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
12. Dokazila, ki jih morajo ponudniki
predložiti, kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev:
A) Ponudniki, ki se prijavljajo na javni
razpis in že razpolagajo s primernim objektom oziroma prostorom, morajo v skladu s
prvim in drugim odstavkom 8. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega
varstva predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev in popolnosti ponudbe:
1. prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
2. dokazilo o registraciji ponudnika; pravne osebe predložijo izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od treh mesecev in veljavno družbeno pogodbo ali drug ustanovitveni
akt, zasebniki predložijo odločbo pristojne
upravne enote, kjer je registriran zasebnik
oziroma dovoljenje za delo Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve,
3. priglasitveni list pristojne uprave za
javne prihodke (potrdilo pristojne davčne
uprave o vpisu v davčni register),
4. organizacijsko shemo s prikazanimi
predvidenimi zaposlenimi in dokazili o njihovi izobrazbi oziroma pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati, ter svojo in njihove izjave, iz
katerih je razvidno, da jih bo oziroma se
bodo zaposlili pri koncesionarju (obrazec
OSK v prilogi),
5. projekcijo finančnega poslovanja za
koncesijsko dejavnost za obdobje petih let
od začetka opravljanja koncesijske dejavnosti, ki lahko izkazuje negativen poslovni
izid le v prvem letu poslovanja, vendar ne
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več kot 50% predvidenega eno mesečnega priliva iz dejavnost za isto leto (obrazec
PFPK-1),
6. dokazila o lastništvu zemljišča in prostorov z zemljiško knjižnim izpiskom ali
najemno pogodbo za objekt ali prostor za
nedoločen čas z odpovednim rokom 1 leto
ali več,
7. projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore (najmanj PGD z gradbenim
dovoljenjem in vrisano opremo) iz katere
je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev v skladu z določili Pravilnika o
minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje
storitev institucionalnega varstva starejših
oseb, pomoči na domu in socialnega servisa
(Ur. l. RS, št. 6/99),
8. dokazila o zagotovljeni opremi za izvajanje dejavnosti, iz katerih je razvidno
izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev
v skladu z določili Pravilnika o minimalnih
tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb, pomoči
na domu in socialnega servisa (Ur. l. RS,
št. 6/99),
9. uporabno dovoljenje po Zakonu o graditvi objektov, za objekt v katerem se bo
izvajala koncesijska dejavnost,
10. program dela za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb (obrazec PK v prilogi),
11. izračun cene na dan 1. 5. 2006 v
skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(obrazec CK s finančnim načrtom ter izračuni amortizacije, investicijskega vzdrževanja
in stroškov financiranja),
12. izjavo ponudnika o predvidenem
začetku izvajanja dejavnosti (obrazec IK v
prilogi),
13. izjavo ponudnika o poslovni ustreznosti (obrazec IPK v prilogi); kot dokaz
finančne in poslovne sposobnosti mora ponudnik priložiti najmanj naslednja dokazila:
– letne računovodske izkaze za obdobje
3 let, pri čemer zadnji računovodski izkazi
ne smejo biti starejši od 6 mesecev in morajo biti revidirani, tudi če ponudnik k reviziji
sicer ni zavezan,
– revizijsko poročilo zadnjih računovodskih izkazov iz prejšnje alinee z mnenjem
pooblaščenega revizorja,
– podatke o kapitalski strukturi koncesionarja,
– podatke o posojilih, ki so bila najeta za
zgraditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma
prostorov za izvajanje storitve,
– podatke o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih,
– podatke o drugih morebitnih obveznostih.
Če iz zadnje bilance stanja izhaja izguba,
mora biti pokrita do poteka roka za prijavo
na razpis. Predložiti je treba sklep organa
upravljanja, skupaj z materialnimi dokazi,
da je izguba pokrita,
14. soglasje občinskega sveta občine, v
katerem je objekt ponudnika, da se strinja z
izvajanjem dejavnosti institucionalnega varstva za starejše na podlagi koncesije, po
predlagani programski in prostorski zasnovi
(obrazec SOS v prilogi),
15. bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% od ocenjene vrednosti investicije vendar ne več kot 5,000.000 SIT z veljavnostjo do 31. 12. 2006 (obrazec bančna
garancija-1 v prilogi).
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B) Ponudniki, ki še ne razpolagajo s primernim objektom oziroma prostorom za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
morajo v skladu s prvim odstavkom 9. člena
Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva, namesto dokazil iz četrte,
šeste, sedme, osme, devete točke in štirinajste točke prejšnjega odstavka, predložiti
še naslednja dokazila:
1. dokazilo o lastništvu zemljišča in prostorov ali najemno pogodbo za objekt oziroma prostore, ki še niso primerni za izvajanje storitve oziroma dokazilo o lastništvu
stavbnega zemljišča, če bo ponudnik storitev izvajal v novozgrajenem objektu oziroma
prostorih,
2. lokacijsko informacijo pristojnega občinskega organa, da bo ponudnik na predmetni lokaciji lahko rekonstruiral že obstoječi objekt oziroma zgradil nov objekt za
izvajanje storitve,
3. soglasje občinskega sveta, da se strinja z namero ponudnika za opravljanje storitve (obrazec SOS v prilogi),
4. projektno dokumentacijo za nedokončan objekt oziroma prostore, iz katere je
razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih
pogojev za izvajanje storitve (najmanj idejna
zasnova),
5. projekcijo finančnega poslovanja za
obdobje gradnje oziroma priprave objekta
oziroma prostorov do začetka izvajanja storitve (z navedbo o virih sredstev za dokončanje investicije – obrazec PFPK-2),
6. terminski plan o poteku izvajanja investicije do začetka opravljanja dejavnosti
(obrazec TPK v prilogi),
7. organizacijsko shemo s prikazanimi
predvidenimi zaposlenimi z navedbo pogojev, ki jih bodo morali izpolnjevati in
8. navedbe in dokazila o virih sredstev
za dokončanje investicije (obrazec FVK v
prilogi) skupaj z izjavo banke, da bo izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 1% od ocenjene vrednosti investicije
vendar ne več kot 15,000.000 SIT do dokončanja objekta v skladu s terminskim planom
(obrazec bančna garancija-2 v prilogi).
Če se na javni razpis prijavi pravna ali
fizična oseba, ki je na podlagi zakona pridobila dovoljenje za delo, lahko namesto dokazil iz druge in tretje točke prvega odstavka
12. poglavja tega razpisa priloži odločbo o
vpisu v register zasebnikov in pravnih oseb,
ki opravljajo socialno varstvene storitve, oziroma navede številko odločbe in datum ter
številko vpisa v register. Fizični osebi v tem
primeru ne glede na določbe dvanajste točke prvega odstavka 12. člena tega razpisa
ni potrebno revidirati računovodskih izkazov,
če k temu ni zavezana, in ni potrebno predložiti revizijskega poročila.
Vsa dokazila s prilogami o izpolnjevanju
pogojev iz poglavja 12 A oziroma 12 B morajo biti urejena, oštevilčena in priložena po
navedenem vrstnem redu.
13. Rok in način prijave na javni razpis
Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni razpis predložiti koncedentu osebno ali
priporočeno po pošti, do 19. 6. 2006. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo oddane osebno na vložišče MDDSZ, Ljubljana,
Kotnikova 5, do 19. 6. 2006 do 14. ure in
ponudbe, ki bodo prispele s priporočeno
pošiljko, z datumom poštnega žiga, ki ne bo
kasnejši kot 19. 6. 2006.
Ponudniki predložijo svoje ponudbe na
javni razpis v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo za delo, družino in socialne zade-
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ve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Prijava za javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitve institucionalnega varstva v domovih za starejše – ne
odpiraj«.
Nepravilno označene pošiljke bodo vrnjene ponudnikom neodprte.
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja do preteka razpisnega roka.
Ponudba, ki je prispela k organu, pristojnemu za podelitev koncesije, po preteku
razpisnega roka je prepozna.
Ponudbe, ki ne bodo pravočasne, ali ne
bodo popolne, ali če ponudba ne bo podana za v razpisu določeno krajevno območje
izvajanja določene vrste storitve, ali če je ni
podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, bo s sklepom zavrgel organ, pristojen
za podelitev koncesije.
14. Odpiranje ponudb:
Odpiranje ponudb bo dne 22. 6. 2006 ob
10. uri v sejni sobi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova
5/IV. nadstropje.
Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak predstavnik ponudnika z ustreznim
pooblastilom.
15. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Objekti, v katerih se bo izvajala storitev, morajo izpolnjevati minimalne tehnične
pogoje skladno s Pravilnikom o minimalnih
tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb, pomoči
na domu in socialnega servisa (Ur. l. RS,
št. 6/99).
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za
podelitev koncesije uporabil naslednje kriterije:
– pokritost potreb institucionalnega varstva starejših oseb, glede na predviden obseg mreže javne službe po Resoluciji Nacionalnega programa socialnega varstva
2006-2010 (stanje april 2006), pri čemer
bodo imeli prednost pri podelitvi ponudniki iz
upravnih enot, ki še nimajo ustreznih kapacitet za institucionalno varstvo starejših,
– kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika:
– ciljev programa in ciljnih populacij
glede na oceno potreb v okolju pri čemer
bo poudarek na obravnavi starostnikov z
demenco in sorodnimi stanji,
– upoštevanja veljavnih standardov
storitve in spremljanje njihove kakovosti,
– uporabe sodobnih konceptov in metod pri delu s starejšimi ljudmi,
– izvajanje dodatnih vrste storitev za
starejše (dnevni centri, pomoč na domu),
– cena storitve.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji v naslednjem razmerju:
– pokritost potreb do 50 točk (največ točk
pridobijo ponudniki iz upravnih enot oziroma
območnih enot po metodologiji ZZZS, ki so
najslabše pokrite z mrežo javnih zavodov in
koncesionarjev) v skladu s pokritostjo in kriteriji za točkovanje, ki so razvidni iz razpisne
dokumentacije,
– kakovost programa do 25 točk (največ
točk pridobijo ponudniki z najbolje ocenjenim programom),
– cena storitve do 25 točk (največ točk
pridobijo ponudniki z najnižjo ceno oskrbe I,
ostali pa sorazmerno manj).
Koncendent bo opravil ločeno točkovanje ponudnikov,
– posebej tistih, ki imajo v času razpisa
že zgrajen primeren objekt za izvajanje de-

javnosti oziroma imajo objekt dograjen do
podaljšane četrte gradbene faze.
– posebej ostalih ponudnikov.
Ponudniki iz prve alinee bodo imeli pri
izbiri prednost pred ostalimi razen, ko gre za
ponudbe na lokacijah, kjer je indeks pokritosti potreb, prikazan v razpisni dokumentaciji
na ravni upravne enote, večji kot 130.
Pri točkovanju bodo imeli, ob enakem
številu točk, prednost pri izbiri ponudniki, ki
bodo prej začeli izvajati dejavnost.
Posamezni ponudniki se lahko prijavijo
na razpis z objektom ali objekti:
– na eni samostojni lokaciji,
– na več samostojnih lokacijah,
– ki so enote samostojnih lokacij.
Če se ponudnik prijavlja z več objekti,
posamezni objekt ne sme biti lociran na območju iste občine.
Največje število mest na posamezni samostojni (matični) lokaciji je 150, za enoto
60.
Ponudnik se za vsak objekt prijavi s samostojno ponudbo.
Pri ponudniku, ki se prijavlja na razpis z
objekti na več lokacijah, bo točkovanje opravljeno za vsako lokacijo posebej.
V primeru, da bi bila v posamezni upravni enoti na podlagi točkovanja izbrana dva
ali več ponudnikov, se koncesija drugemu ali
naslednjemu ponudniku podeli le, če indeks
pokritosti po podelitvi predhodnemu v letu
začetka obratovanja ne presega 130.
Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so
veljali na dan objave razpisa. Vse morebitne
spremembe veljavnih predpisov v odprtem
roku razpisa ne smejo vplivati na pripravo
dokumentacije ponudnikov.
16. Rok za izbor ponudnikov, izdajo odločbe in sklenitev koncesijske pogodbe
Minister za delo, družino in socialne zadeve bo na podlagi poročila o pregledu in
presoji ponudb strokovne komisije, najkasneje v roku 30 dni po prejemu poročila
izbral ponudnike, ki jim bo z odločbo ali
odločbo z odložilnim pogojem podelil koncesijo za opravljanje storitve, ki je predmet
koncesije.
Izbranim ponudnikom, ki bodo predložili
dokazila iz prvega odstavka 9. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega
varstva, bo koncedent izdal odločbo o podelitvi koncesije z odložilnim pogojem, izbranim ponudnikom, ki bodo predložili dokazila
iz prvega odstavka 8. člena navedenega
pravilnika pa odločbo o podelitvi koncesije.
Z izbranimi ponudniki bo podpisana pogodba o koncesiji po dokončnosti odločbe o
podelitvi koncesije oziroma odločbe o podelitvi koncesije z odložilnim pogojem.
17. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisno dokumentacijo dobijo interesenti na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova
5, IV. nadstropje.
Dodatne informacije o javnem razpisu je
mogoče dobiti po telefonu ali osebno med
9. in 10. uro od ponedeljka do petka, v času
do 16. junija 2006 pri Tomažu Čebulju, na
tel. 01/369-77-94 in pri Kenda Alešu, na tel.
01/369-77-86.
Razpisna dokumentacija zajema:
– potrdilo o dvigu razpisne dokumentacije,
– prijavo na razpis,
– Resolucija Nacionalnega programa socialnega varstva 2006 – 2010,
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– pregled pokritosti potreb po stanju april
2006,
– opis podrobnejših kriterijev za izbiro,
– osnutki pogodb o koncesiji (4),
– obrazce (OSK, PFPK-1, PK, CK s finančnim načrtom, IK, IPK, PFPK-2, TPK,
FVK, SOS),
– obrazec bančne garancije za resnost
ponudbe,
– izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo posla na predpisanem
obrazcu,
– Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 35502-18/2006
Ob-10696/06
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija
Republike Slovenije za okolje objavlja na
podlagi 19. člena Uredbe o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo električne energije
na delu vodnega telesa vodotoka SavinjaGrušoveljska struga (Ur. l. RS, št. 9/06 - v
nadaljevanju uredba)
javni razpis
za podelitev koncesije za rabo vode
na delu vodnega telesa vodotoka
Savinja-Grušoveljska struga
za proizvodnjo električne energije
I. Predmet koncesije: raba vode za proizvodnjo električne energije na vodotoku Savinja-Grušoveljska struga
Deli vodnih
teles (ime
površinske
vode, na
kateri je del
vodnega
telesa, ki se
uporablja za
proizvodnjo
električne
energije)
Savinja-Grušoveljska
struga

Št.

3. Idejno zasnovo hidroelektrarne do 10
MW nazivne moči, ki vsebuje: tehnični opis
objekta, opis tehnološkega dela z navedbo
opreme, opis ukrepov varstva okolja, karakteristične gradbene načrte in situacije z
osnovnimi gabariti.
4. Načrt parcele (kopija katastrskega načrta) z vrisanimi objekti predvidene hidroelektrarne, ki ni starejši od 2 mesecev.
5. Dokazila o morebitnih dosedanjih vlaganjih v hidroelektrarno (računi že nakupljene opreme, pridobljeni projekti, zemljišča
ipd).
IV. Začetek in trajanje koncesije
Koncesija se v skladu z uredbo podeli za
dobo trideset let. Ta rok tridesetih let začne
teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
V. Pridobitev razpisne dokumentacije in
rok za vložitev prijav
Razpisna dokumentacija se pridobi na
Ministrstvu za okolje in prostor in energijo,
Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, Ljubljana, in sicer v tajništvu
Urada za upravljanje z vodami, pri Špeli
Kos, tel. 01/478-45-50.
Prijavitelj vloži prijavo tako, da izpolni obrazec “Prijava na javni razpis”, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije, pri
čemer mora prijavi priložiti vse zahtevane
priloge.
Izpolnjene prijave z vsemi zahtevanimi
prilogami in z oznako na ovojnici: “Ne odpiraj-prijava-Javni razpis za podelitev koncesije za rabo vode na delu vodnega telesa
vodotoka Savinja-Grušoveljska struga za

Občina
(ime)

Koordinate gorvodne meje dela
vodnega telesa
Yzg / Xzg/ / Hzg

Koordinate dovodne meje dela
vodnega telesa
Ysp / Xsp /Hsp

Srednji
pretok
Q (m3/s)

Potencialna
energija dela
vodnega
telesa
Wp
(MWh/leto)

Mozirje

493 346
130 164
363,14

493 401
130 181
361,60

1,70

225,70

Vir koordinat: koordinate so prevzete iz
državnega koordinatnega sistema (v GaussKrügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih
topografskih načrtih Republike Slovenije v
merilu 1:5000.
II. Pogoji za pridobitev koncesije
Koncesionar mora po uredbi izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba registrirana za proizvodnjo električne energije,
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve.
III. Elementi prijave na razpis
Prijavi je treba priložiti:
1. Za pravne osebe: redni izpisek o vpisu
pravne v sodni register, ki ga izda pristojno
okrožno sodišče in ni starejši od 3 mesecev,
za samostojne podjetnike posameznike: potrdilo, da je vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov (oziroma priglasitveni list), ki ga izda
Ministrstvo za finance-Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in ni starejše
od 3 mesecev in za druge fizične osebe: potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Potrdilo o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah, ki ga izda Davčna
uprava Republike Slovenije in ne sme biti
starejše od 30 dni.

proizvodnjo električne energije” ter firmo in
sedežem pravne osebe oziroma imenom in
priimkom in naslovom fizične osebe, je treba
vložiti v zaprti ovojnici na Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo Republike Slovenije
za okolje, Vojkova cesta 1b, Ljubljana.
Ovojnica s prijavo mora v vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b,
Ljubljana, prispeti do vključno 30. 5. 2006
do 12. ure.
Javno odpiranje prijav bo dne 30. 5. 2006
ob 14. uri v sobi št. 304/ III. nadstropje Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b,
Ljubljana. Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev,
če predložijo pisno pooblastilo prijavitelja.
VI. Postopek in rok za izbor koncesionarja
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo
najkasneje v roku 60 dni po poteku roka
za vložitev prijav pripravila predlog za izbor
koncesionarja in ga posredovala Vladi Republike Slovenije.
O izbiri koncesionarja bo odločila Vlada
Republike Slovenije z upravno odločbo. Prijavitelji, ki ne bodo izbrani, bodo o tem ob-
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veščeni v 15 dneh od izdaje odločbe Vlade
Republike Slovenije.
VII. Veljavnost prijave in veljavnost javnega razpisa
Prijava je veljavna, če je vložena pravočasno in če vsebuje vse zahteve javnega
razpisa.
Javni razpis je po uredbi veljaven, če se
nanj prijavi le en prijavitelj.
VIII. Merila za izbor koncesionarja
Merila za izbor koncesionarja so:
– usposobljenost za izvajanje koncesije,
– ponujeno plačilo za koncesijo.
IX. Prednostna merila
Prednostna merila za izbor koncesionarja so:
– ponujeno višje plačilo za koncesijo,
– razpoložljivost z zemljišči, ki omogočajo izvajanje koncesije,
– dosedanja vlaganja v pridobitev tehnične in upravne dokumentacije za koncesijo,
ki je predmet te uredbe.
X. Dodatne informacije o javnem razpisu:
odgovorna oseba za dajanje informacij o
javnem razpisu je: Franc Dobovičnik, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b,
Ljubljana, tel. 01/478-44-59, in sicer vsak
ponedeljek med 9. in 11. uro.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije za okolje
Ob-10798/06
Na podlagi 7.a in 11. člena Zakona o
uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, 45/95, 34/96,
67/01 in 47/02), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja (Ur. l. RS, št. 45/02,
58/03, 85/03, 44/04 in 117/04; v nadaljevanju: Splošni pogoji) ter sklepa Vlade Republike Slovenije, z dne 9. 9. 2004 o soglasju
k Poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni
razvoj za leto 2005 in sklepa Nadzornega
sveta Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj z dne 6. 10. 2005
in sklepa Vlade Republike Slovenije z dne
28. 10. 2005 o spremembah in dopolnitvah
Poslovnega in finančnega načrta za leto
2005, objavlja Javni sklad RS za regionalni
razvoj (v nadaljevanju: javni sklad)
javni razpis
za sofinanciranje pripravljalnih del
projektov za ustvarjanje gospodarske
osnove za avtohtoni narodni skupnosti
I. Predmet javnega razpisa
1. Namen javnega razpisa
Predmet razpisa je priprava razvojne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture.
2. Višina sredstev
Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev je 17,000.000 SIT. Od tega
je 7,000.000 SIT namenjenih za projekte s
področja madžarske narodne skupnosti in
10,000.000 SIT za projekte s področja italijanske narodne skupnosti.
3. Upravičenci
Pravico kandidiranja imajo razvojne institucije organizirane kot pravni subjekti, ki
imajo dejavnost registrirano po Zakonu o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93
s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZGD), ki bodo pripravile razvojno
dokumentacijo za investicijske projekte, ki
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se bodo izvajali na narodnostno mešanih
območjih v občinah: Lendava, Dobrovnik,
Moravske Toplice, Hodoš, Šalovci, Piran,
Koper in Izola.
II. Nameni dodeljevanja sredstev
Namen dodeljevanja sredstev je izdelava
razvojne dokumentacije za izvedbena dela
na območjih, ki jih opredeljuje ta javni razpis
in sicer za:
a) študije in projektne zasnove,
b) prostorsko in investicijsko dokumentacija,
c) idejne ali izvedbene dele projektov širšega pomena.
III. Splošni pogoji
1. Do spodbud po tem javnem razpisu
niso upravičeni pravni subjekti, ki:
– delujejo na področju ribištva, jeklarstva, premogovništva;
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
– ki so 31. 12. 2004 v stanju kapitalske
neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l.
RS, št. 54/99, 110/99, 50/02, 93/02).
Sredstva se tem upravičencem ne dodelijo.
2. Sredstva se po tem javnem razpisu ne
dodelijo za stroške izdelave tehnične dokumentacije.
3. Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do Javnega
sklada.
4. Upravičenec mora predložiti vlogo
za sredstva na obrazcu Javnega sklada
z dodatno dokumentacijo. Vsebina vloge
je navedena v poglavju V. tega javnega
razpisa.
5. Če je upravičenec, za isti namen, za katerega uveljavlja pridobitev sredstev po tem
javnem razpisu, že pridobil državno pomoč
iz naslova ostalih javnih sredstev Republike
Slovenije, potem skupna višina dodeljenih
državnih pomoči ne sme preseči odstotka,
ki je določen po temu javnemu razpisu. V
primeru že pridobljene državne pomoči za
projekt – namen prijavljen na tem javnem
razpisu, lahko upravičenec pridobi le razliko
do zgornje meje dovoljenega deleža.
6. Kot upravičena vrednost projekta se
šteje investicija v višini predložene specifikacije del, ki se nanaša na izdelavo dokumentacije iz točke II/1 tega javnega razpisa. Davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek.
7. Projekt oziroma faza projekta sme biti
začeta največ eno leto pred objavo javnega
razpisa ter mora biti finančno realizirana v
skladu z določili črpanja nepovratnih sredstev.
8. Delež sofinanciranja projektov je pri
naložbah velikih podjetij do 40% upravičenih stroškov vrednosti, ter 55% pri projektih
majhnih in srednje velikih podjetij, pri čemer
delež sredstev državne pomoči ne sme presegati 40 oziroma 55% upravičene vrednosti
projekta.
9. Upravičenec, ki se poteguje za podporo iz tega javnega razpisa mora predložiti
projekt pri katerem so upravičena nepovratna sredstva minimalno 1,000.000 SIT.
IV. Finančni pogoji skupni za vse namene
1. Črpanje nepovratnih sredstev se vrši
na podlagi predloženega zahtevka in specifikacije opravljenih del, predložene študije
in originalnega potrdila avtohtone narodne
skupnosti o ustreznosti le-te.
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2. Za nakazilo sredstev se upoštevajo
dokazila brez DDV.
3. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo projekta in se mora v pogodbi z
Javnim skladom zavezati, da bo razvojno
dokumentacijo izvedel v višini upravičene
vrednosti projekta in do predvidenega termina.
4. Prejemnik nepovratnih sredstev mora
prispevati najmanj 25% upravičene vrednosti projekta v obliki lastnih sredstev.
5. Prejemnik nepovratnih sredstev mora
podati izjavo, da ni prejel sredstev oziroma v
kolikor je že prejel sredstva za isti namen, iz
kakšnega drugega javnega vira, z navedbo
vira in višino prejetih sredstev ter navesti
podatke o viru.
6. Rok sklenitve pogodbe je en mesec
od vročitve sklepa o odobritvi projekta upravičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev
je do 5 mesecev od dneva sklenitve pogodbe.
7. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva
odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo štelo,
da je enostransko odstopil od zahteve za financiranje in sklenitve pogodbe. Ravno tako
se bo štelo, da je upravičenec enostransko
odstopil od zahteve za financiranje investicijskega projekta in odobrenih sredstev, v
kolikor ne bo v roku, določenem v sklepu
dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje.
Pozitivni sklep upravičenca, ki ne izpolni teh
pogojev, se na podlagi 19. člena Splošnih
pogojev zavrže.
8. Manipulativni stroški sklepanja pogodbe bremenijo upravičenca. Upravičenci, ki
jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali
pogodbo o dodelitvi sredstev z Javnim skladom. Javni sklad ne zaračunava stroškov
postopka odobritve nepovratnih sredstev.
V. Vsebina vloge
Za pridobitev nepovratnih sredstev,
mora prosilec predložiti naslednjo dokumentacijo:
– Izpolnjen obrazec C.
– Investicijski program v skladu z Uredbo
o enotni metodologiji za izdelavo programov
za javna naročila investicijskega programa
(Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99,
39/00).

– Specifikacijo del za projekt katere vrednost mora obsegati celotno vrednost projekta.
– Originalno potrdilo DURS o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je
potekel rok plačila pri pristojnem Davčnem uradu, ki ga izda pristojna Davčna
uprava.
– Izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od treh mesecev z vsemi listi.
– Bilanca stanja in Bilanca uspeha za
leto 2003 (na dan 31. 12. 2003) in 2004
(na dan 31. 12. 2004) potrjene s strani AJPES-a.
– Originalno mnenje italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti o projektu.
– Fotokopijo obvestila o identifikaciji in
razvrstitvi po dejavnosti – SURS oziroma
AJPES.
– Revizijsko poročilo, če tako zahteva
zakon.
– Obrazca BON – 1 in BON – 2 izdan s
strani AJPES-a. Obrazca ne smeta biti starejša od 30 dni.
– Potrdilo krajevno pristojnega sodišča,
da upravičenec ni v postopku prisilne poravnave, likvidacije in stečajnem postopku, ki ni
starejše od 30 dni.
– Kolikor investicija leži na območju dokumentiranega sektorskega, lokalnega ali
izvedbenega dela regionalnega programa,
se priloži potrdilo o vključenosti v tak program.
– Podpisano in izpolnjeno izjavo, o istovetnosti navedb v vlogi in priloženih dokumentov (razpisni obrazec št. 1).
– Podpisano in izpolnjeno izjavo, da se
upravičenec strinja z pogoji javnega razpisa
in merili za izbiro (razpisni obrazec št. 2).
– Podpisano in izpolnjeno izjava upravičenca o že prejetih podporah za isti projekt
(razpisni obrazec št. 3).
– Podpisano in izpolnjeno izjava upravičenca o morebitnih zadolžitvah oziroma
pod materialno in kazensko odgovornostjo
dokumentirana izjava, da zadolžitev ni (razpisni obrazec št. 4).
– Dokazilo, da je prijavitelj usposobljen
za izvajanje razpisanih nalog oziroma reference vodje projekta in strokovnih sodelavcev.
VI. Merila za izbor

Merila za izbor:
Merilo
a.

b.

c.

Reference vlagatelja
– podatki niso vidni
– vlagatelj je uveljavljen v svojem krajevnem okolišu
– vlagatelj je uveljavljen na svojem domačem trgu, kjer je že uspešno izpeljal podobne projekte
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Gospodarski učinki – število novih delovnih mest, ki se bodo odprla z predvideno
investicijo v razvojni dokumentaciji:
– z investicijo se ne predvideva odprtje novih delovnih mest
– število novo ustvarjenih delovnih mest bo več kot eno
– število novo ustvarjenih delovnih mest nad 10
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Predvideni zaključek investicije iz razvojne dokumentacije:
– več kot 3 leta po izdelavi razvojne dokumentacije
– več ko 2 leti po izdelavi razvojne dokumentacije
– več kot 1 leto po izdelavi razvojne dokumentacije
– do enega leta po izdelavi razvojne dokumentacije
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Merilo
d.

e.

Število točk

Trajnostna naravnanost investicijskega projekta razvojne dokumentacije
– predmet investicijskega projekta iz razvojne dokumentacije je mogoče zelo hitro in
ob zanemarljivih stroških preseliti iz Republike Slovenije
– predmet investicijskega projekta iz razvojne dokumentacije je sicer možno preseliti
iz Republike Slovenije, vendar je to povezano z velikimi stroški in časovno zamudo
– narava investicijskega projekta iz razvojne dokumentacije je taka, da je praktično
onemogočen njegov prenos iz Republike Slovenije
Razvojni učinki projekta v občinah z razvojnimi problemi:
– upoštevaje 3. člen Navodila o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01), bodo izvedbeni projekti
iz razvojne dokumentacije:
– ki se bodo izvajali na območju A bodo točkovani z 10 točk,
– na območju D z 5 točkama.
– glede na 3./b člen Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00), bodo
investicijski projekti iz razvojne dokumentacije, ki se bodo v pretežni meri izvajali v
občinah, katerih več kot polovica površine leži v deset kilometrskem obmejnem pasu,
pridobili dodatnih 10 točk.
SKUPAJ

Vsa merila bodo točkovana, najvišje možno število točk je 100. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk.
Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih
sredstev imajo projekti, ki dobijo višje število
točk, do porabe sredstev.
VII. Rok in način prijave
1. Rok za vložitev prijav je 30 dni od
objave tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Za pravočasno prispele se štejejo tudi vloge, ki bodo oddane
osebno ali priporočeno po pošti do vključno
15. 5. 2006.
Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javni
sklad RS za regionalni razvoj, Škrabčev trg
9a, 1310 Ribnica.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji mora biti dostavljena na zgornji naslov v
zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – razpis
– avtohtone narodnosti«. Vloge morajo biti
napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v slovenski valuti (SIT).
2. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija se dvigne na
sedežu Javnega sklada RS za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka javnega razpisa,
vsak dan od 9. do 12. ure osebno ali se
posreduje po naročilu.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Javnega sklada:
http://www.rdf-sklad.si ali se lahko naroči
preko elektronske pošte.
Kontaktni osebi Javnega sklada:
– Irena Marn, tel. 01/836-19-53, elektronska pošta: irena.marn@rdf-sklad.si,
– Melita Ovsec Plos, tel. 01/836-19-53,
elektronska pošta: melita.ovsec-plos@rdfsklad.si.
3. Javni sklad lahko od prosilca zahteva
dodatno dokumentacijo oziroma na svoje
stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu.
VIII. Obravnava vlog
1. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo
predloga za odločanje bo imenovala Uprava
javnega sklada. Komisija bo enakovredno
obravnavala vse popolne vloge, ki bodo
prispele do predpisanega datuma oziroma
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bodo dopolnjene v predpisanem roku. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije,
ki jo vsebuje prijava za dodelitev pomoči, so
uradna tajnost.
2. Prosilce, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 14 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem
roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8 dni od
dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo
kot nepopolne zavržene. Kolikor narodna
skupnost, na zaprosilo vlagatelja, ne izda
mnenja o projektu v roku 8 dni, in ima vlagatelj potrdilo, da je narodno skupnost zaprosil
za izdajo mnenja, se šteje, da je vloga popolna in gre v nadaljnjo obravnavo.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno,
bodo zavržene.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
5. Vloge upravičencev, katere ne bodo
uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se zavrnejo. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril iz točke
VI. ne dosežejo minimalno 51 točk, se kot
neutemeljene zavrnejo.
6. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
oblikuje komisija za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red upravičencev. Komisija bo v primeru iz prejšnjega odstavka
lahko predlagala odobritev sredstev upravičencem iz višjega prioritetnega razreda
v omejeni višini upravičeno zaprošenega
zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev.
Omejitev višine upravičenega zaprošenega
zneska ne more biti nižja od 70%.
7. O dodelitvi sredstev bo na predlog komisije in/oziroma Odbora odločala Uprava javnega sklada. Postopek izbire Javnega sklada bo
potekal skladno s Splošnimi pogoji.
8. Javni sklad bo spremljal namensko
porabo sredstev pri upravičencu. Če bo
ugotovil, 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
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zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v
enkratnem znesku. Upravičenec bo moral
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila po zakonu o predpisani obrestni meri ter zamudnih obresti (Ur. l. RS, št.
56/03, 135/03).
Javni sklad RS za regionalni razvoj
Št. 4302-30/2006
Ob-10821/06
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02 in 115/05), vladnih usmeritev v Resoluciji o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006 do
2010 (Ur. l. RS, št. 3/06) in Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega sodelovanja RS (Ur. l. RS, št.
12/05 in 49/05) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje udeležb na
mednarodnih konferencah v tujini z
vabljenimi predavanji in delovanja
slovenskih znanstvenih združenj v
svetu za leto 2006
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 razpisa je sofinanciranje:
a) udeležb na mednarodnih konferencah
v tujini z vabljenimi predavanji;
b) delovanja slovenskih znanstvenih
združenj v svetu.
3. Orientacijska vrednost javnega razpisa
je ad a) 65,000.000 SIT in ad b) 25,000.000
SIT.
4. Predmet javnega razpisa pod a in b
točke 2. mora biti uresničen v letu 2006.
Sofinanciranje bo potekalo do končne
porabe razpoložljivih namenskih sredstev
za leto 2006.
5. V skladu s Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
agencija lahko sofinancira:
ad) a)
– mednarodne prevozne stroške (po
APEX oziroma drugi najbolj ekonomični tarifi
letalske vozovnice) za udeležbo slovenskih
znanstvenikov na mednarodnih konferencah
v tujini pod pogojem, da so na njih udeleženi
z vabljenimi predavanji.
Zaradi omejenih proračunskih sredstev
bo agencija financirala:
– potne stroške praviloma največ za dve
vabljeni predavanji na mednarodnih konferencah posameznemu slovenskemu predavatelju v letu 2006,
– potne stroške praviloma največ dvema
vabljenima predavateljema z iste raziskovalne organizacije za udeležbo na isti mednarodni konferenci;
ad) b.1)
– članarine slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih za leto 2006 v višini od 40.000 SIT do
190.000 SIT. Agencija ne sofinancira članarin sekcijam slovenskih znanstvenih združenj in gospodarskim družbam in zavodom
oziroma drugim javnim pravnim osebam in
posameznikom;
ad) b.2)
– delovanje slovenskih znanstvenikov
in strokovnjakov, izvoljenih za predsedni-
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ke, podpredsednike, generalne sekretarje
ali člane vodstvenih organov mednarodnih
znanstvenih združenj v višini mednarodnih
prevoznih stroškov ter dnevnic, kot jih določa veljavna Uredba o povračilu stroškov
za službena potovanja v tujino, za udeležbe
na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj;
ad) b.3)
– nadomestila za strokovna opravila v
zvezi z opravljanjem funkcije predsednikov in generalnih sekretarjev mednarodnih
znanstvenih združenj največ do 200.000
SIT letno s tem, da posamezno slovensko
znanstveno združenje ne more prejeti več
kot enkratno nadomestilo za svoje funkcionarje v mednarodnih znanstvenih združenjih letno.
6. 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 register zasebnih raziskovalcev, 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 ali sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte na področju raziskav in tehnološkega
razvoja;
– slovenska znanstvena združenja, ki so
vpisana v evidenco znanstvenih nevladnih
združenj pri agenciji;
– organizacije, ki izvajajo dejavnosti iz
mednarodnih dvostranskih ali večstranskih
sporazumov;
– aktivni raziskovalci, izvoljeni za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj.
7. Prijava na javni razpis mora vsebovati
izpolnjen in podpisan prijavni obrazec, kateremu je potrebno obvezno priložiti naslednje
priloge v pisni prijavi:
ad) a)
– program mednarodnega srečanja,
– vabilo organizatorja na vabljeno predavanje,
– povzetek predavanja,
– predračun stroškov (potrdilo o ceni
APEX ali druge najbolj ekonomične tarife
letalske vozovnice);
ad) b.1)
– kopijo računa mednarodnega znanstvenega združenja za članarino za leto
2006;
ad) b.2)
– vabilo na zasedanje,
– dokazilo o funkciji v mednarodnem
znanstvenem združenju (za vsakega funkcionarja je potrebno pripraviti poseben prijavni obrazec),
– predračun stroškov (vključno s potrdilom o ceni APEX ali druge najbolj ekonomične tarife letalske vozovnice);
ad) b.3)
– dokazilo o funkciji v mednarodnem
znanstvenem združenju,
– predračun stroškov.
8. Prijavni obrazec lahko zainteresirani dobijo na domači spletni strani agencije
(www.arrs.si) ali dvignejo vsak dan od dneva
objave razpisa do 1. 9. 2006 v Javni agenciji
za raziskovalno dejavnost RS, Trg OF 13,
Ljubljana, v tajništvu Službe za mednarodno
znanstveno sodelovanje.
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9. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje: v postopku za izbiranje prijav za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja se
obravnavajo pravočasne in pravilno opremljene prijave, ki izpolnjujejo vse z javnim
razpisom zahtevane pogoje. Sofinanciranje
bo potekalo do končne porabe razpoložljivih namenskih sredstev za leto 2006 po
vrstnem redu prejetih prijav.
10. Prijave za sofinanciranje z vso potrebno dokumentacijo z oznako »Ne odpiraj
– Prijava na javni razpis za sofinanciranje
udeležb na mednarodnih konferencah v tujini z vabljenimi predavanji in za delovanje
slovenskih znanstvenih združenj v svetu« ter
navedbo prijavitelja na naslovni strani morajo
prijavitelji dostaviti v glavno pisarno Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana.
En izvod prijavnega obrazca v elektronski obliki pošlje prijavitelj na naslov: razpisudelezbe@arrs.si. Pisni obliki priložite tudi
izjavo o istovetnosti pisne in elektronske
prijave.
11. Pravilno označene prijave za sofinanciranje, ki bodo prispele v pisni obliki
in po elektronski pošti, do vključno 5. maja
2006, 23. junija 2006 in 1. septembra 2006
do 12. ure, bo strokovna komisija odprla
naslednji delovni dan ob 9. uri v prostorih
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS, Trg OF 13, Ljubljana (glejte rokovnik
na spletni strani agencije). Nepravočasne
in nepravilno opremljene oziroma oddane
prijave komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prijavitelju.
12. O sprejetem sklepu o sofinanciranju
bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v 45 dneh od dneva odpiranja prispelih
prijav.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, Trg OF 13, Ljubljana, pri Albinu Babiču (tel. 01/478-46-88, epošta: albin.babic@gov.si) ali pri Fani Rožič
Novak (tel. 478-46-50, e-pošta: fani.rozicnovak@gov.si).
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost RS
Ob-10934/06
Svet Zavoda za promocijo športa in turizma Bodi Zraven izdaja na podlagi 10., 15.,
17. in 18. člena Statuta Zavod za promocijo
športa in turizma Bodi Zraven ter sklepa
sveta zavoda z dne 20. marca 2006
razpis
za imenovanje direktorja zavoda
1. Izdajatelj razpisa: Zavod za promocijo
športa in turizma Bodi Zraven, Gosposvetska cesta 83, SI-2000 Maribor (v nadaljnjem
besedilu: Zavod Bodi Zraven).
2. Predmet razpisa: kandidatura za direktorja zavoda z mandatno dobo 4 let.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat: stalno prebivališče v RS; državljan
RS; srednješolska izobrazba; 3 leta izkušenj na vodilnih delovnih mestih; izkazane
organizacijske, komunikacijske in vodstvene
sposobnosti v športnih institucijah oziroma
v izvajanju športnih in turističnih projektov;
aktivno znanje slovenskega jezika; izdelana
vizija razvoja.
4. Objava razpisa: razpis se objavi v časopisu Uradnem listu RS.
5. Vsebina pisne kandidature: pisna kandidatura obsega osebne podatke kandidata (ime, priimek, matična številka, davčna

številka, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, drugi podatki); dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje
pogojev iz 3. točke tega razpisa ter druga
zahtevana dokazila v skladu z razpisnim
obrazcem. Pisna kandidatura se izpolni na
za to predpisanem obrazcu. Nepopolne vloge bo svet zavoda zavrgel in jih vrnil pošiljateljem.
6. Rok za prijavo: rok za prijavo na razpis
je 8 dni od dneva objave razpisa.
7. Naslov za pošiljanje kandidatur: kandidati naj pošljejo izpolnjen razpisni obrazec
s prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko
na naslov: Zavod Bodi Zraven, Gosposvetska cesta 83, SI-2000 Maribor, s pripisom:
»Ne odpiraj – Razpis za direktorja zavoda«.
8. Prevzem razpisnega obrazca: kandidati lahko prevzamejo razpisni obrazec v
tajništvu Študentske organizacije Univerze
v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, 2000
Maribor med ponedeljkom in petkom od 9.
do 14. ure.
9. Obvestilo o izidu razpisa: kandidati
bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje
v roku 15 dni po zaključku razpisa.
10. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo med ponedeljkom in petkom od 9. do 15. ure na tel. 041/767-116.
Zavod za promocijo športa
in turizma Bodi Zraven
Št. 01503-1/2003
Ob-10365/06
Na podlagi 2. člena Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov v občini
Kamnik (Ur. l. RS, št. 57/03) župan Občine
Kamnik objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov
v Občini Kamnik za leto 2006
1. Občina Kamnik bo sofinancirala programe, ki izpolnjujejo formalna in vsebinska pravila iz razpisne dokumentacije, in
so namenjeni mladim v starosti od 14 do
29 let.
2. Na razpisu lahko kandidirajo: društva
in mladinski sveti.
3. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev: 5 mio SIT.
4. Razpisna dokumentacija z obrazci je
na razpolago na spletni strani Občine Kamnik (www.kamnik.si), in sicer od datuma
objave razpisa.
5. Rok za prijavo na razpis je do 25. 4.
2006, do 10. ure.
6. Z izbranimi izvajalci mladinskih programov in projektov bo župan za leto 2006
sklenil pogodbe o sofinanciranju.
7. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina Kamnik, Oddelek za
družbene dejavnosti, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, v zaprti kuverti s pripisom »Javni
razpis – sofinanciranje mladinskih programov v Občini Kamnik za leto 2006 – ne
odpiraj!«.
Merila za izbor so opredeljena v 10. in
11. členu Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov v Občini Kamnik (Ur. l.
RS, št. 57/03).
8. Več informacij: 01/83-18-142 (D. Juričan, svetovalec za kulturo in delo z mladimi).
Občina Kamnik
Št. 478-0017/2006
Ob-10411/06
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23,
1218 Komenda, objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje je: zemljišče, ki se
nahaja na območju urejanja z Odlokom o
prostorskih ureditvenih pogojih Občine Komenda, z oznako KO3 (Uradne objave Glasila občine Komenda št. 02/2005, z dne
11. 3. 2006), v skupni površini 1891 m2, z
naslednjimi podatki: parc. št. 74/4, k.o. Kaplja vas, travnik v velikosti 1891 m2.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 40,784.331 SIT. V ceni ni zajet 20%
DDV, ki ga v celoti poravna kupec.
2. Rok za oddajo ponudb je vključno do
petka, 21. 4. 2006, do 12. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do zahtevanega roka prispele na prodajalčev naslov.
3. Ponudniki morajo ponudbe oddati v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Komenda,
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, z oznako
Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne
odpiraj.
4. Ponudniki morajo najkasneje do četrtka, 20. 4. 2006, plačati varščino, ki znaša
10% izklicne cene nepremičnine za katero
bo dana ponudba, in jo nakazati na vplačilni
račun pri UJP št. 01364-0100002342. Sklic
na št. 478-0017-2006.
5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle
obveznosti do Občine Komenda. Pravne
osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične
osebe pa kopijo veljavnega osebnega dokumenta. Ponudniki morajo v ponudbi navesti
svoje točne osebne podatke, in sicer: svoj
naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko,
matično številko, št. transakcijskega računa,
predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok
plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o
plačani varščini ter pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem
javnem razpisu.
6. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem javnem razpisu s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v
roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri in poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8 dneh
od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe.
Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je
celovito ter pravočasno plačilo kupnine.
7. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev
prodajalčevega podpisa na kupoprodajni
pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
8. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Komenda pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
9. Odpiranje ponudb, ki ne bo javno, bo
v ponedeljek, 24. 4. 2006, ob 13. uri, na
Občini Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218
Komenda.
10. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejšega uveljavljanja zahtevkov zaradi napak ne bomo
upoštevali.
11. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno.
12. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija, ki bo po zaključku postopka

predlagala županu sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
13. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
14. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v roku 8 dni od dneva odpiranja
ponudb.
15. Izbranemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neizbranim pa
brez obresti vrnjena v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
16. Ogled nepremičnine je mogoč po
predhodnem dogovoru na tel 01/72-47-411,
kjer so na voljo tudi druge informacije. Kontaktna oseba je Aleksandra Plevel.
Občina Komenda
Št. 430-8/2006
Ob-10414/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št. 6/03 in 97/03), Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 13/06) in na podlagi določil Odloka
o proračunu Občine Sežana za leto 2006
(Uradni list RS, št. 18/06) Občina Sežana
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti
kulturnih društev, društev s področja
izobraževanja in individualnih kulturnih
delavcev
1. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za redno delo kulturnih društev, društev s področja izobraževanja in individualnih kulturnih delavcev za leto 2006 v
Občini Sežana, proračunska postavka 2336
– društva s področja kulture in individualni
kulturni delavci in postavka 2336 – društva
s področja izobraževanja.
2. Cilj razpisa
Namen razpisa je sofinancirati redno dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev in društev s področja izobraževanja, ki se ukvarjajo s kulturo in delujejo v Občini Sežana ter
individualnih kulturnih delavcev.
Sredstva namenjena financiranju rednega dela kulturnih društev in društev s področja izobraževanja so razdeljena na redno
delo društev, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko
kulturo s področja zborovskega petja, klasične glasbe, izraznega plesa, baleta, folklore,
likovne, filmske, gledališke, literarne umetnosti, gledališke in etnološko-arheoloških
raziskav.
Sredstva za financiranje individualnih
kulturnih delavcev so namenjena posameznikom, ki delujejo na področju glasbenega,
likovnega, fotografskega, literarnega in gledališkega ustvarjanja.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
– vsa kulturna društva, in društva s področja izobraževanja, ki so registrirana pri
Upravni enoti Sežana,
– fizične osebe, ki imajo stalno bivališče
v Občini Sežana in aktivno delujejo na področju kulture v Občini Sežana,
– prijavitelji aktivno delujejo v Občini Sežana,
– da so prijavitelji kot pogodbene stranke
prejšnjih let izpolnili vse obveznosti do občine (zaključna finančna poročila, plan dela
za tekoče leto).
Na razpis se ne morejo prijaviti upokojenska društva ter društva, ki delujejo na
področju športa, turizma in šolska društva.
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4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev in društev s področja izobraževanja v
Občini Sežana iz občinskega proračuna v
letu 2006, ki jo imenuje župan Občine Sežana za področja, ki so predmet razpisa.
Komisija bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog in
vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Splošni razpisni kriteriji:
– kvaliteta dela kulturnega društva in
društev s področja izobraževanja (odmevnost realiziranih projektov),
– aktivnost kulturnega dela (število nastopov v občini in izven nje),
– sodelovanje z Občino Sežana (nastopi za občino in sodelovanje pri oblikovanju
občinskih prireditev),
– udeležba na različnih prireditvah v Občini Sežana, po Sloveniji ter v tujini,
– splošni razpisni kriteriji veljajo tudi za
prijavitelje, ki nastopajo kot fizične osebe.
6. Prednostni razpisni kriteriji:
– kulturno društvo v programskem in izvajalskem pogledu presega splošno kakovostno raven svojega okolja in kaže aktualni
in inovativni pristop,
– obiskanost prireditev,
– finančno poročilo in oddana bilanca
stanja za leto 2005,
– aktivna udeležba na občinskih, medobčinskih, državnih in mednarodnih prireditvah
in tekmovanjih,
– aktivnost društva pri uveljavljanju kulturne podobe Občine Sežana ter sodelovanje z Občino Sežana,
– reference predlagatelja (odmevnost realiziranih projektov in odziv javnosti),
– izpolnjene obveznosti do Občine Sežana, kolikor je predlagatelj že kandidiral na
razpise občine v prejšnjih letih,
– prednostni razpisni kriteriji veljajo tudi
za individualne kulturne delavce.
7. Uporaba kriterijev: komisija bo glede
na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila
kvaliteto del in izločila morebitna društva, ki
ne delujejo na področju kulture ter predlagala višino sofinanciranja dela posameznih
kulturnih društev in društev s področja izobraževanja.
8. Okvirna vrednost
Vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih rednemu delu kulturnih društev
in društev s področja izobraževanja znaša
10,230.000 SIT, in sicer okvirno za:
A) kulturna društva in individualne kulturne delavce, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko
kulturo v višini 5,730.000 SIT,
B) društva s področja izobraževanja v
višini 4,500.000 SIT.
9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006.
10. Razpisni rok: rok za predložitev prijav
je 30 dni od dneva te objave.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za kulturna društva in društva s področja izobraževanja
obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– splošne in prednostne kriterije za izbiro
predlagateljev in način ocenjevanja,
– podatke o predlagatelju,
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– dokazilo o usposobljenosti predlagateljev,
– plan dela za leto 2006,
– poročilo o delu v letu 2005,
– zaključni račun za leto 2005.
Prijavitelji, ki so fizične osebe oziroma individualni kulturni delavci, morajo ob prijavi
na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– dokazilo o stalnem prebivališču (fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista),
– reference (mnenje strokovne javnosti,
časopisni članki o delu oziroma projektih
predlagatelja),
– če gre za izobraževalni program oziroma prijavo na javni razpis – potrdilo o vpisu
na izobraževalni program oziroma prijavo
na seminar.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko
dvignejo v sprejemni pisarni Občine Sežana v sobi št. 10, pri Niki Korošec vsak
delavnik. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite pri Bojani Kermolj v
sobi št. 66. Razpis in obrazci so dosegljivi
tudi preko internetne strani Občine Sežana:
http://www.sezana.si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana, v roku 30 dni od te objave, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis
– Redno delo društev s področja kulture in
izobraževanja 2006«. Na hrbtni strani mora
biti navedba vlagatelja naziv oziroma ime in
priimek vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto v razpisnem
roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
in so naštete pod 11. točko.
V tem primeru bodo prosilci pozvani, da
v roku 8 dni dopolnijo vlogo, od dne prejetega obvestila z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Občina Sežana bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Občina Sežana lahko javni razpis po
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
13. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Bojana Kermolj (tel. 05/73-10-127) ali druzbene.dejavnosti@sezana.si.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje z odločbo obvestila o rezultatih javnega razpisa v roku 30
dni po sprejeti odločitvi na komisiji, ki vodi
postopek.
Občina Sežana
Št. 671/1-2006
Ob-10419/06
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 5. člena Pravilnika za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vrednotenje športnih programov in objektov
v Občini Starše (MUV, št. 38/99) Občina
Starše objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
športnih programov in objektov v
Občini Starše za leto 2006
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– osnovna šola in enoti vrtca.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom o
društvih in imajo sedež v Občini Starše,
– da imajo zagotovljeno vadbo 35 tednov
v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in o plačani članarini,
– da izpolnjujejo pogoje in merila pravilnika, ki je podlaga za vrednotenje športnih
programov.
II. V letu 2006 bomo (so)financirali naslednje programe:
1.0. Športna vzgoja otrok, mladine,
2.0. Športna rekreacija,
3.0. Kakovostni šport,
4.0. Vrhunski šport,
5.0. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
6.0. Promocijska dejavnost, športne prireditve,
7.0. Športni objekti.
Programi morajo vsebovati:
– naziv izvajalca z navedbo odgovorne
osebe,
– število registriranih članov,
– vadbeno skupino z poimenskim seznam vadečih.
Prijava prireditve mora vsebovati:
– ime prireditve,
– namen prireditve,
– kraj in datum,
– finančna konstrukcija.
Prijava za šolanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov:
– poimenski seznam kandidatov za strokovno izpopolnjevanje kadrov,
– pogodbo s kandidatom o vadbi oziroma delu v društvu.
Prijava za investicije v športne objekte
mora vsebovati:
– dokumentacija (priglasitev del),
– finančna konstrukcija,
– fotokopije predračunov oziroma računov.
III. Rok za prijavo programov je 10 dni po
objavi tega razpisa.
IV. Svoje programe z zahtevanimi podatki pošljite v zaprti kuverti, na naslov: Občina
Starše 93, 2205 Starše, s pripisom Javni
razpis – Šport 2006.
V. O višini odobrenih sredstev bodo izvajalci obveščeni v 45 dneh po poteku roka
za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bomo
sklenili pogodbe.
Občina Starše
Št. 478-0051/2006-43/06
Ob-10514/06
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, na podlagi 18. in 45. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.
43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) ter sklepov 27.
in 34. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne
31. 8. 2005 in 5. 4. 2006 objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1883 v izmeri 578 m2, vpisana
v vložni številki 96, k.o. Britof, za izklicno
ceno 31.149 SIT/m2 zemljišča (z vključenim
DDV).
2. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1885 v izmeri 563 m2, vpisana
v vložni številki 96, k.o. Britof, za izklicno
ceno 31.149 SIT/m2 zemljišča (z vključenim
DDV).
3. Nepremičnina – del zemljišča parcelna
številka 104/1, gozd v izmeri 9779 m2, vpisanega v vložni številki 579, k.o. Drulovka, in
sicer zemljišča v približni izmeri 126 m2, za
izklicno ceno 17.489 SIT/m2 zemljišča (brez
vključenega DDV).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da se
na zemljišču parcelna številka 104/1, gozd
v izmeri 9779 m2, vpisanem v vložni številki
579, k.o. Drulovka, vpiše pravica služnosti
Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
4. Nepremičnina – zemljišče parcelna
številka 104/29, gozd v izmeri 333 m2, vpisane v vložni številki 788, k.o. Drulovka, za
izklicno ceno 17.489 SIT/m2 zemljišča (brez
vključenega DDV).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da se
na zemljišču parcelna številka 104/29, gozd
v izmeri 333 m2, vpisane v vložni številki
788, k.o. Drulovka, vpiše pravica služnosti
Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
5. Nepremičnina – zemljišče parcelna
številka 565/8, gozd v izmeri 152 m2, vpisano v vložni številki 468, k.o. Breg ob Savi, za
izklicno ceno 17.489 SIT/m2 zemljišča (brez
vključenega DDV).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da se
na zemljišču parcelna številka 565/8, gozd
v izmeri 152 m2, vpisanem v vložni številki
468, k.o. Breg ob Savi, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
6. Nepremičnina – del zemljišča parcelna
številka 74/1, gozd v izmeri 58252 m2, vpisanega v vložni številki 788, k.o. Drulovka, in
sicer zemljišča v približni izmeri 161 m2, za
izklicno ceno 17.489 SIT/m2 zemljišča (brez
vključenega DDV).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da
se na delu zemljišča parcelna številka 74/1,
gozd v izmeri 58252 m2, vpisane v vložni
številki 788, k.o. Drulovka, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
7. Nepremičnina – stanovanje št. 4, v
skupni izmeri 45,80 m2, v mansardi večstanovanjske hiše na naslovu Tomšičeva uli-
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ca 21, Kranj, stoječe na zemljišču parcelna
številka 141, stavbišče, v izmeri 111 m2, vpisanem pri vložni številki 705, k.o. Kranj, za
izklicno ceno 13,452,047 SIT.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in stroške iz
pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem.
8. Nepremičnina – stanovanje št. 14, v
skupni izmeri 30,67 m2, v II. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Gubčeva ulica 4,
Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka
146/2, k.o. Huje, za izklicno ceno 8,066.775
SIT.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in stroške iz
pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem.
9. Nepremičnina – stanovanje št. 19,
v skupni izmeri 96,45 m2, v 2. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Kidričeva 11,
Kranj, stoječe na zemljišču parcelna številka
888/2, v izmeri 252 m2, vpisane pri vložni
številki 1193, k.o. Kranj, za izklicno ceno
15,017.853 SIT.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in stroške iz
pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem.
II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v torek, 9. 5. 2006, ob 11. uri v
sejni dvorani št. 14 na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji, skladno z veljavno zakonodajo:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve
pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, do ponedeljka, 8. 5. 2006 do 12. ure,
dostavile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše
od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima
pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi
najkasneje do 5. 5. 2006 na Oddelku za
finance Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa
pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti

soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10
odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo
dražil na javni dražbi, na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Kranj,
številka 01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060006
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo« z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina, za katero se plačuje varščina,
– seznam dokumentov oziroma potrdil
iz te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se
sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, Mestna občina Kranj zadrži njegovo kavcijo.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št.
01252-0100006472 Mestne občine Kranj v
roku določenim s pogodbo, oziroma najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen,
je bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Davek na dodano vrednost, stroške
cenitve nepremičnine, ter druge morebitne
stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za
nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj
iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže
s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena določena na m2, lahko dvigajo
ceno na m2 površine za večkratnik zneska
1.000 SIT,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena nad 10,000.000 SIT lahko dvigajo za večkratnik zneska 100.000 SIT,
6. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena od 1,000.000 SIT do
10,000.000 SIT lahko dvigajo za večkratnik
zneska 50.000 SIT,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Postopek prodaje se lahko ustavi vse
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do petka, 5. 5. 2006 do 12. ure.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve.
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XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje
posamičen program upravljanja, sklep sveta
Mestne občine Kranj in osnutek pogodbe,
lahko pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
Oddelek za gospodarske in premoženjske
zadeve v času uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Ob-10595/06
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove stavbnih
lupin v okviru akcije “Ljubljana – moje
mesto” v letu 2007
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbira stavb na območju Mestne občine Ljubljana, pri katerih bo Mestna občina Ljubljana sofinancirala celovito obnovo uličnih pročelij in streh (v nadaljevanju: stavbnih lupin),
in sicer v letu 2007 ter naslednjih letih.
2. Sredstva in višina sofinanciranja:
a) Sredstva za izvajanje programa “Ljubljana – moje mesto” so določena v vsakoletnem proračunu Mestne občine Ljubljana.
V letu 2007 bo za obnovo stavb, izbranih
s tem razpisom, namenjenih predvidoma
80,000.000 SIT in v tem obsegu bodo izbrane stavbe razvrščene glede na doseženo
število točk na prvo in na drugo prednostno
listo. Obnova stavb s prve prednostne liste
je predvidena v letu 2007, z druge pa v letu
2008 ali kasneje, vendar le v obsegu, z letnimi proračuni zagotovljenih proračunskih
sredstev za sofinanciranje obnove stavbnih
lupin.
b) Obnova stavbnih lupin se sofinancira
v ustreznem deležu od vrednosti pogodbenih del, in sicer:
– v višini 25% za stavbe, ki bodo vključene v program po merilih iz točke 5. kot
kulturna dediščina (arhitekturna ali druga);
– v višini 33% za stavbe na območjih,
ki so bila razglašena za kulturni spomenik
(naselbinski – npr.: staro mestno jedro ali
drugi, razen arheološki, ter stavbe, ki jih je
Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, uradno predlagal
za razglasitev za kulturni spomenik – arhitekturni ali drugi, razen arheološki);
– v višini 50% za stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega).
c) Pri zahtevnejših investicijah bo lahko
delež sofinanciranja glede na v proračunu
razpoložljiva sredstva lahko določen tudi
drugače.
d) Lastniki stavb lahko pri Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova 3, Ljubljana, za pokritje lastnih
deležev pri obnovi stavbnih lupin zaprosijo
tudi za posojilo.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
a) Na razpis se lahko prijavijo le fizične
osebe, in sicer le za celovito hkratno obnovo
stavbnih uličnih pročelij in streh.
b) Stavba ali območje, v katerem stoji stavba, morata biti pomembna z vidika
kulturne dediščine (kulturnovarstveni status
stavbe oziroma območja določi Zavod za
varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana,
z navedbo dokumenta, s katerim je stavba
oziroma območje razglašeno ali evidentirano kot kulturni spomenik oziroma kulturna
dediščina).
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c) Lastniki morajo imeti zagotovljena
sredstva za pokritje svojih deležev obnovitvenih del stavbne lupine, kar bodo morali
izkazati pred sklenitvijo gradbene pogodbe
z odprtjem akreditivov v korist izvajalca del
v višini svojih deležev ali z drugačnim zavarovanjem plačil svojih deležev;
d) Lastniki morajo imeti poravnane finančne obveznosti do Mestne občine Ljubljana.
4. Vsebina prijave:
a) Navedba lokacije s priloženo fotografijo ali disketo z digitalnim fotografskim posnetkom stavbe,
b) strokovno izdelan popis potrebnih del
z oceno vrednosti ali s predračunom predvidenih del obnove stavbne lupine;
c) dokazilo o lastništvu oziroma solastništvu stavbe in katastrski načrt za lokacijo
stavbe (mapna kopija);
d) pisni dogovor, ki ga morajo podpisati
vsi lastniki, o lastniških deležih na objektu,
na podlagi katerih se bodo določili pogodbeni deleži v gradbeni pogodbi ter obračunala
vsa obnovitvena dela;
e) izjave vseh lastnikov stavbe:
– da bodo zagotovili preostalih 75%,
67% oziroma 50% sredstev, potrebnih za
obnovo stavbne lupine;
– da soglašajo, da bo izvajalec del izbran
skladno z določili Zakona o javnih naročilih
– uradno prečiščeno besedilo (Uradni list
RS, št. 36/04);
– da soglašajo, da se bo stavba obnavljala po kulturno varstvenih pogojih in skladno s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne
dediščine, Območne enote Ljubljana;
f) dokazilo o vplačilu 25.000 SIT na
transakcijski račun Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave, Mestni trg 1,
št.: 01261-0100000114, sklic: 201009,
»LMM – razpis za obnovo stavbnih lupin«.
Navedeni znesek se plača kot zavarovanje
za resnost prijave in bo v primeru, da stavba
na tem javnem razpisu ne bo izbrana, vrnjen
plačniku v roku 30 dni po poteku razpisa.
Prosilci morajo v vlogi navesti ime imetnika
in številko transakcijskega računa, kamor
naj se sredstva vrnejo. Če bo stavba na
tem razpisu izbrana, bo znesek vrnjen po
zaključku obnovitvenih del. V primeru, da
bodo lastniki od izvedbe odstopili, sredstva
zavarovanja ne bodo vrnjena.
Ob vložitvi prijave so prosilci dolžni plačati upravno takso po Tarifni št. 1 Zakona o
upravnih taksah (Uradni list RS, št. 114/05)
v višini 50 točk kar znaša 850 SIT. Upravno
takso plačajo v upravnih kolkih, ki jih pripnejo na prijavo.
5. Merila za izbor
Prijave bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki bo stavbe vrednotila (točkovala) na naslednji način:
a) pomen stavbe z vidika spomeniško
arhitekturne vrednosti:
– stavba, ki ima status kulturnega
spomenika (arhitekturnega ali drugega),
4 točke,
– stavba, ki je predlagana za kulturni
spomenik (arhitekturni ali drugi), 3 točke,
– stavba, ki je kulturna dediščina (arhitekturna ali druga); 2 točki;
b) pomen stavbe glede na njeno lego
oziroma območje:
– območje kulturnega spomenika (naselbinskega ali drugega, razen arheološkega),
3 točke,
– območje, ki je kulturni spomenik (naselbinski ali drugi, razen arheološki), 2 točki,
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– območje, ki je kulturna dediščina (naselbinska ali druga, razen arheološka), 1
točka;
c) lega stavbe v predelu, ki je že delno
urejen (zaključevanje že delno urejenih mestnih ambientov):
– lega blizu že obnovljenih stavb, ki so
oddaljene manj kot 30 m ali ob na novo urejenih ureditvah javnih površin, 2 točki,
– lega blizu že obnovljenih stavb, ki so
oddaljene manj kot 60 m, 1 točka;
d) pomen stavbe z vidika dejavnosti (širši
pomen za mesto):
– če so v stavbi dejavnosti s področja
kulture, izobraževanja, raziskav, šolstva,
vzgoje, zdravstva ter humanitarnih, nevladnih organizacij ipd., 0–3 točke;
e) dotrajanost stavbe:
– močno odpadanje ometov in zamakanje strehe, 3 točke,
– delno odpadanje ometa na posameznih mestih, 2 točki,
– poškodbe na ometih ali njihova močna
onesnaženost, 1 točka;
f) glede na investicijsko zahtevnost obnovitvenih del (z razpoložljivimi sredstvi želimo obnoviti čim več stavb):
– do 10,000.000 SIT, 2 točki,
od 10,000.000 do 25,000.000 SIT, 1 točka,
– nad 25,000.000 SIT, 0 točk.
Večje število točk pomeni višjo uvrstitev
na prednostni vrstni red, ki se bo delil na
prvo in drugo prednostno listo.
Kraj in rok za oddajo prijav
Pisne prijave je potrebno predložiti na
naslov Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za urbanizem, Poljanska
28, Ljubljana, do vključno 31. 5. 2006 do
12. ure.
Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici s
pripisom “Ne odpiraj – prijava – javni razpis
LMM ”.
Upoštevane bodo le popolne prijave z
vsemi zahtevanimi podatki, dokumenti, izjavami in dokazilom o plačilu zavarovanja za
resnost prijave.
Javno odpiranje ponudb bo dne 31. 5.
2006 ob 13. uri v prostorih Mestne občine
Ljubljana, Oddelka za urbanizem, Ljubljana,
Poljanska 28, v sejni sobi v pritličju.
6. Dodatna pojasnila
Dodatna pojasnila lahko dobite na
naslovu: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem, Poljanska 28, Ljubljana, tel. 01/306-15-52
oziroma po elektronski pošti na naslov:
urbanizem@ljubljana.si ter pri podjetju Imovina d.o.o., Gosposvetska 10, Ljubljana, tel.
01/230-11-41, vsak ponedeljek in sredo od
10. do 12. ure.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu.
Mestna občina Ljubljana
Št. 59/06
Ob-10676/06
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, objavlja na podlagi 10. člena
Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in letnega programa športa v Občini Miklavž na
Dravskem polju za leto 2006
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
programov športa za leto 2006,
ki jih bo občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih športnih programov:

– dejavnost otrok in mladine, invalidov
ter odraslih;
– dejavnost otrok in mladine usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport;
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov;
– športne prireditve;
– obnova objektov in opreme ter nakup
opreme;
– drugi za šport pomembni programi.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo športna društva (tudi sekcije društev, ki se ukvarjajo
s športom), njihova združenja, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki izpolnjujejo predpisane pogoje
za izvajanje dejavnosti na področju športa,
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji sofinanciranja
– Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi po Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Miklavž
na Dravskem polju, v skladu s sprejetim
Letnim programom športa v Občini Miklavž
na Dravskem polju.
– Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju športnega programa.
4. Roki in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati
osebno na naslov: Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6,
2204 Miklavž na Dravskem polju, najkasneje
do 3. 5. 2006. Šteje se, da je prijava prispela
pravočasno, če je bila zadnji dan za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali do 15. ure oddana v prostorih občine.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec ŠP 2004 in izpolnjene ostale obrazce za področja za katere
programe kandidira prosilec;
– finančno poročilo za leto 2005;
– fotokopijo zaključnega računa za leto
2005, potrjeno s strani DURS za pravne
osebe javnega ali zasebnega prava oziroma
odločbo davka iz dejavnosti za zasebnike;
– poročilo o opravljenem delu – izvedbi
programa v preteklem letu;
– kopijo pogodbe o najemu in ceni vadbenega prostora;
– dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev navedenih v tem javnem razpisu.
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce in
Pravilnik dobite na občini v času uradnih ur
(ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure,
sreda od 14. do 16. ure), torek in četrtek od
12. do 15. ure osebno ali na tel. 629-68-23
ali 629-68-20.
Z izbranimi izvajalci letnega programa
športa, ki so predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni
višini sredstev v 15 dneh po izbiri.
Občina Miklavž
na Dravskem polju
Št. 59/06
Ob-10678/06
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, objavlja na podlagi 1. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94)
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
kulturnih programov za leto 2006,
ki jih bo občina sofinancirala iz
občinskega proračuna

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih kulturnih programov na področjih:
– literatura in sodobna teoretična misel,
– likovna umetnost, arhitektura in oblikovanje,
– glasba in ples,
– gledališče,
– arhivska in muzejska dejavnost,
– alternativna kultura,
– ljubiteljska dejavnost.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo društva (tudi
sekcije društev) registrirana za izvajanje
programov na področju kulture, zavodi,
gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v
kulturi, posamezniki, ki so vpisani v razvid
samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi in
so splošno koristne in neprofitne, zavodi s
področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji sofinanciranja:
– Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi po Pravilniku za vrednotenje kulturnih programov v občini Miklavž
na Dravskem polju.
– Kulturna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnega programa.
4. Roki in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati
osebno na naslov: Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri
6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, najkasneje do 3. 5. 2006. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan za
oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 15. ure oddana v prostorih
občine.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Prijavo na razpis;
– preglednico izvedenega programa
(B-1);
– poročilo o izvedbi programa društva
(B-2) za vsak izveden samostojni program,
– program društva za leto 2006;
– finančno poročilo za leto 2005;
– kopijo potrjenega (s strani DURS) zaključnega računa za leto 2005.
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce in
Pravilnik dobite na občini v času uradnih ur
(ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure,
sreda od 14. do 16. ure), torek in četrtek od
12. do 15. ure osebno ali na tel. 629-68-23
ali 629-68-20.
Z izbranimi izvajalci letnega programa
kulture, ki so predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni
višini sredstev v 15 dneh po izbiri.
Občina Miklavž
na Dravskem polju
Št. 59/06
Ob-10680/06
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov socialno
humanitarnih društev za leto 2006, ki jih
bo občina sofinancirala iz občinskega
proračuna
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje socialno humanitarnih programov, ki:

– so usmerjeni v preprečevanje, lajšanje
ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov oziroma skupin občanov,
– dopolnjujejo dejavnosti zavodov.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo prostovoljne
in neprofitne organizacije ter društva, ki
– imajo sedež ali podružnico v Občini
Miklavž na Dravskem polju,
– v primeru, da imajo sedež izven občine
Miklavž na Dravskem polju, morajo vključevati člane iz Občine Miklavž na Dravskem
polju in morajo biti registrirana za izvajanje
socialno humanitarne dejavnosti,
– izvajajo dejavnost na področju Občine
Miklavž na Dravskem polju,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
urejeno ostalo dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo,
– imajo zagotovljene ostale pogoje za
realizacijo programov.
3. Pogoji sofinanciranja
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi glede na vsebino prijavljenih programov, učinkov programov in
števila udeležencev programov iz Občine
Miklavž.
Občina bo prednostno sofinancirala:
– programe organizacij in društev s sedežem v Občini Miklavž na Dravskem polju,
– programe organizacij in društev z večletnim delovanjem,
– programe, ki so usmerjeni v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih
stisk posameznikov oziroma skupin občanov,
– programe, ki dopolnjujejo dejavnosti
javnih zavodov.
4. Roki in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, najkasneje do 3. 5. 2006.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 15. ure
oddana v prostorih občine.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Vloga – Sociala;
– odločbo o registraciji in osebno ime
zastopnika društva, organizacije;
– program dela in predvideno finančno
poslovanje za leto 2006;
– za društva – organizacije, ki niso registrirana v Občini Miklavž, je potrebno obvezno navesti število članov ali/in uporabnikov
iz Občine Miklavž;
– reference in priporočila;
– fotokopijo zaključnega računa za preteklo leto, potrjeno s strani DURS oziroma
zaključni račun za preteklo leto. oziroma odločbo davka iz dejavnosti za zasebnike;
– poročilo o opravljenem delu – izvedbi
programa v preteklem letu.
6. Informiranje kandidatov:
Vse informacije, zahtevane obrazce dobite na občini v času uradnih ur (ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 12. ure, sreda od 14.
do 16. ure), torek in četrtek od 12. do 15. ure
osebno ali na tel. 629-68-23 ali 629-68-20.
Z izbranimi izvajalci programa, ki bodo
predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni višini sredstev v
15 dneh po izbiri.
Občina Miklavž
na Dravskem polju

Št.
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Št. 59/06
Ob-10682/06
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, objavlja
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
programov za krepitev zdravja za leto
2006, ki jih bo občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Predmet razpisa: predmet razpisa
je sofinanciranje materialnih stroškov neprofitno usmerjenih programov za krepitev
zdravja, ki se bodo izvajali na območju občine in za prebivalce Občine Miklavž na
Dravskem polju.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki:
– opravljajo zdravstveno ali socialno varstveno dejavnost in imajo registracijo za izvajanje te dejavnosti,
– imajo sedež ali podružnico v Občini
Miklavž na Dravskem polju,
– v primeru, da imajo sedež izven Občine Miklavž na Dravskem polju, morajo izvajati programe v Občini Miklavž na Dravskem
polju,
– izvajajo programe za prebivalce Občine Miklavž na Dravskem polju,
– imajo zagotovljene ostale pogoje za
realizacijo programov.
3. Pogoji sofinanciranja
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi glede na vsebino prijavljenih programov, učinkov programov in
števila udeležencev programov.
Občina bo prednostno sofinancirala:
– programe organizacij in društev s sedežem v Občini Miklavž na Dravskem polju,
– programe organizacij in društev z večletnim delovanjem,
– programe, ki so usmerjeni v krepitev
zdravja predšolskih in šolskih otrok,
– programe za krepitev zdravja prebivalcev, vezanih na spremembo življenjskega
sloga, prehrane in fizično aktivnost,
– uveljavljanje varnega materinstva.
4. Roki in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, najkasneje do 3. 5. 2006.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 15. ure
oddana v prostorih občine.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec vloga – zdravstvo,
– odločbo o registraciji in osebno ime
zastopnika,
– program – namen, cilje in vsebino,
– predvidena potrebna finančna sredstva
– stroške, rok način in kraj izvajanja programa za leto 2006,
– reference in priporočila,
– poročilo o opravljenem delu – izvedbi
programa v preteklem letu,
– fotokopijo zaključnega računa za preteklo leto, potrjeno s strani DURS oziroma
zaključni račun za preteklo leto. oziroma odločbo davka iz dejavnosti za zasebnike,
– za društva – organizacije, ki niso registrirane v Občini Miklavž je potrebno obvezno navesti število članov ali/in uporabnikov
iz Občine Miklavž.
6. Informiranje kandidatov
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Vse informacije, zahtevane obrazce dobite na občini v času uradnih ur (ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 12. ure, sreda od 14.
do 16. ure), torek in četrtek od 12. do 15. ure
osebno ali na tel. 629-68-23 ali 629-68-20.
Z izbranimi izvajalci programa, ki bodo
predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni višini sredstev v
15 dneh po izbiri.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 31300-0001/2006-1
Ob-10723/06
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Kozje (Ur. l. RS, št.
63/03, 132/04) objavlja Občina Kozje
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Kozje v letu 2006
I. Predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Kozje v letu
2006.
II. Na razpis se lahko za razpisane ukrepe prijavijo:
– samostojni podjetniki,
– mala podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču
vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Za sredstva lahko zaprosijo prosilci s
sedežem, dejavnostjo in lokacijo investicije na območju Občine Kozje ali prosilci, ki
nimajo sedeža na območju Občine Kozje,
nameravajo pa zaprošena sredstva vložiti v
investicije na območju Občine Kozje.
Upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v
likvidacijskem postopku.
III. Skupna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje razvoja malega gospodarstva v letu 2006 znaša 4,500.000 SIT.
IV. Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene:
– kreditiranje malega gospodarstva,
– pospeševanje odpiranja novih delovnih mest,
– promocija izdelkov in storitev in svetovalne storitve.
Sredstva za kreditiranje malega gospodarstva se bodo dodelila na podlagi javnega
razpisa, ki ga bo objavila Razvojna agencija
Sotla.
Vsebina prijave po posameznih ukrepih
je določena v razpisni dokumentaciji.
V. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006 v skladu s predpisi,
ki določajo izvrševanje proračuna. Pogoji
in merila za dodelitev proračunskih sredstev so določeni v Pravilniku o dodeljevanju
sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Kozje.
VI. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisnem obrazcu.
VII. Javni razpis se zaključi 30. 10. 2006.
Vloge se bodo sprejemale do porabe proračunskih sredstev po zaporedju predložitve
popolnih vlog, vendar najkasneje do 30. 10.
2006. Vse vloge, ki bodo posredovane po
tem roku, se bodo s sklepom zavrnile. Upravičenci lahko prijavijo ukrepe, ki so se izvedli
v času od 31. 10. 2005 do 30. 10. 2006.
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Prijave je potrebno poslati z oznako
»Javni razpis: Sofinanciranje razvoja malega gospodarstva v letu 2006« na naslov:
Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpiral Odbor za gospodarstvo in razvoj. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja vlog. Z uspelimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju razvoja malega
gospodarstva v Občini Kozje za leto 2006.
Pogodba bo sklenjena v roku 30 dni po
sprejemu sklepa župana.
X. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega
razpisa na občinskem uradu občine. Vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na občinskem uradu.
Občina Kozje
Št. 32000-0001/2006-1
Ob-10724/06
Na podlagi 7. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Kozje (Ur. l. RS, št. 113/03) objavlja Občina
Kozje
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev za
ukrepe ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Kozje v letu 2006
I. Predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za ukrepe ohranjanja
in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Kozje v letu 2006.
II. Na razpis se lahko za razpisane ukrepe prijavijo:
– fizične osebe s stalnim prebivališčem
v Občini Kozje, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo,
– društva in druga združenja s področja kmetijstva, ki imajo sedež v občini ter
društva in združenja, ki nimajo sedeža v
občini, združujejo pa tudi člane iz območja
Občine Kozje.
III. Skupna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje kmetijskih ukrepov v letu
2006 znaša 10,720.000 SIT.
IV. Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene:
– sofinanciranje umetnega osemenjevanja govejih plemenic,
– regresiranje zavarovanja plemenske
živine,
– integrirana pridelava in ekološko kmetovanje,
– analiza zemlje,
– analiza krme, listov plodov in testiranje
škropilnih naprav,
– programi izobraževanja kmetov,
– sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov,
– sofinanciranje mlekovodov,
– zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu,
– financiranje strojne ure za dosejavanje
travne ruše.
Vsebina prijave po posameznih ukrepih
je določena v razpisni dokumentaciji.
V. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006 v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna. Pogoji in
merila za dodelitev proračunskih sredstev
so določeni v Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Kozje.
VI. Prijava na razpis mora biti izdelana
na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse

zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisnem obrazcu.
VII. Javni razpis se zaključi 30. 10. 2006.
Vloge se bodo sprejemale do porabe proračunskih sredstev po zaporedju predložitve
popolnih vlog, vendar najkasneje do 30. 10.
2006. Vse vloge, ki bodo posredovane po
tem roku, se bodo s sklepom zavrnile. Upravičenci lahko prijavijo ukrepe, ki so se izvedli
v času od 31. 10. 2005 do 30. 10. 2006.
Prijave je potrebno poslati z oznako
»Javni razpis: Sofinanciranje kmetijskih
ukrepov v letu 2006« na naslov: Občina
Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpirala Komisija za kmetijstvo. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja vlog. Z uspelimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju kmetijskih
ukrepov v Občini Kozje za leto 2006. Pogodba bo sklenjena v roku 30 dni po sprejemu
sklepa župana.
X. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega
razpisa na občinskem uradu občine. Vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na občinskem uradu.
Občina Kozje
Št. 02500-0001/2006-2
Ob-10725/06
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02) ter na podlagi sklepa župana št.
02500-0001/2006 – 1 z dne 5. 4. 2006) objavlja Občina Kozje
javni razpis
za sofinanciranje drugih programov,
ki niso predmet drugih razpisov v
Občini Kozje za leto 2006
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v
Občini Kozje za leto 2006, kot so dejavnosti
veteranskih organizacij, dejavnosti mladih
ipd.
2. Višina sredstev, ki je namenjena za
programe iz javnega razpisa je 450.000
SIT.
3. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
4. Rok za prijavo na javni razpis je 24. 4.
2006 do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Ostali
programi 2006« na naslov: Občina Kozje,
Kozje 37, 3260 Kozje.
5. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja
vlog. Z uspelimi prijavitelji bodo sklenjene
pogodbe o sofinanciranju kmetijskih ukrepov v Občini Kozje za leto 2006. Pogodba
bo sklenjena v roku 30 dni po sprejemu
sklepa župana.
6. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega
razpisa na občinskem uradu občine. Vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na občinskem uradu.
Občina Kozje
Št. 02502-0001/2006-1
Ob-10726/06
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje
programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje
(Ur. l. RS, št. 73/03, 18/04) objavlja Občina
Kozje
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javni razpis
za sofinanciranje programov organizacij
in društev na področju humanitarnih
dejavnosti v letu 2006
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju
humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje v
letu 2006 se lahko prijavljajo izvajalci neprofitne in prostovoljne dejavnosti na področju humanitarnih dejavnosti (v nadaljevanju: izvajalci), ki delujejo na območju
Občine Kozje oziroma za občane Občine
Kozje.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
III. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov organizacij in društev
na področju humanitarnih dejavnosti v letu
2006.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programov na področju humanitarne dejavnosti v letu 2006, so določeni v
Pravilniku za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih
dejavnosti v Občini Kozje.
V. Višina sredstev, ki je namenjena za
programe iz točke II. javnega razpisa je
1,080.000 SIT.
VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je
25. 4. 2006 do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Humanitar 2006« na naslov: Občina Kozje, Kozje
37, 3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpirala komisija dne
26. 4. 2006. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju
izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kozje za
leto 2006 v roku 30 dni po sprejemu sklepa
župana.
X. Razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani dobijo na Občinskem uradu Občine Kozje naslednji dan po objavi.
Občina Kozje
Št. 67000-0001/2006-1
Ob-10727/06
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov društev na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Kozje (Ur. l. RS,
št. 63/03, 41/04) objavlja Občina Kozje
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov s področja ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti v letu 2006
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Kozje, v letu 2006, se lahko prijavljajo kulturna
društva, ki imajo sedež v Občini Kozje.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
III. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov društev na
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v
letu 2006.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci programov na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti v letu 2006, so določeni

v Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kozje.
V. Višina sredstev, ki je namenjena za
programe iz točke II. javnega razpisa je
3,200.000 SIT.
VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je 5. 5.
2006 do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Kultura
2006« na naslov: Občina Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpirala komisija 10. 5.
2006. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju
izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kozje za
leto 2006 v roku 30 dni po sprejemu sklepa
župana.
X. Razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani dobijo na Občinskem uradu Občine Kozje naslednji dan po objavi.
Občina Kozje
Št. 33300-0001/2006-1
Ob-10728/06
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju turizma v Občini
Kozje (Ur. l. RS, št. 73/03) objavlja Občina
Kozje
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju turizma v letu 2006
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci programov na področju turizma, ki
imajo sedež v Občini Kozje.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
III. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov turističnih društev
s strani občine.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programa na področju turizma
na lokalni ravni v letu 2006, so določeni v
Pravilniku o sofinanciranju programov na
področju turizma v Občini Kozje.
V. Višina sredstev, ki je namenjena za
programe iz javnega razpisa je 800.000
SIT.
VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je 5. 5.
2006 do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Turizem
2006« na naslov: Občina Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpirala komisija 9. 5.
2006. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju
izvajanja programov športa v Občini Kozje
za leto 2006 v roku 30 dni po sprejemu
sklepa župana.
X. Zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Občinskem uradu
Občine Kozje naslednji dan po objavi razpisa.
Občina Kozje
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Št. 65000-0004/2006-1
Ob-10729/06
Na podlagi 8. člena Pravilnika o financiranju športa v Občini Kozje (Ur. l. RS, št.
63/03) objavlja Občina Kozje
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v letu 2006
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci programov športa, ki imajo sedež v
Občini Kozje:
– športna društva,
– zveza športnih društev,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
III. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine v športu:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov:
1.1. Šport predšolskih otrok,
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok,
1.3. Športna vzgoja mladine,
1.4. Interesna športna dejavnost študentov,
2. Športna rekreacija,
3. Kakovostni šport,
4. Vrhunski šport,
5. Šport invalidov,
6. Razvojne in strokovne naloge v športu.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci letnega programa športa na lokalni
ravni v letu 2006, so določeni v Pravilniku o
financiranju športa v Občini Kozje.
V. Višina sredstev, ki je namenjena za
programe iz točke III. 1-6 javnega razpisa je
6,850.000 SIT.
VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je 5. 5.
2006 do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Šport
2006« na naslov: Občina Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpirala komisija 8. 5.
2006. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju
izvajanja programov športa v Občini Kozje
za leto 2006 v roku 30 dni po sprejemu
sklepa župana.
X. Zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Občinskem uradu Občine
Kozje naslednji dan po objavi razpisa.
Občina Kozje
Št. 41403-2/2006
Ob-10730/06
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00 in 20/06), 30.
člena Statuta Občine Puconci (Uradni list
RS, št. 35/99, 23/01, 65/02, 89/02, 16/05 in
103/05), Proračuna Občine Puconci za leto
2006 (Uradni list RS, št. 14/06), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04)
in 6. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
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kmetijstva in podeželja v Občini Puconci
(Uradni list RS, št. 14/03, 44/04 in 17/05)
Občina Puconci objavlja
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Puconci
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
dodelitev finančnih sredstev v obliki subvencij in plačil storitev za leto 2006 za ukrepe,
ki so opredeljeni v Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Puconci.
II. Upravičenci za dodelitev sredstev:
upravičenci za dodelitev sredstev so fizične
osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim
prebivališčem oziroma sedežem v Občini
Puconci, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na
kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na
področju razvoja kmetijstva in podeželja.
III. Skupna vrednost razpisanih sredstev:
skupna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje kmetijskih ukrepov v letu 2006
znaša 31,000.000 SIT.
IV. Subvencije za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja
Višina razpisanih sredstev, nameni in
pogoji za pridobitev pomoči. Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih
meril, ki bodo upoštevana pri razdeljevanju
proračunskih sredstev:
1. Živinoreja
1.1. Izboljšanje genetskega potenciala v
živinoreji
Skupni predvideni znesek za ukrep:
5,900.000 SIT.
Višina pomoči:
– 50% (brez DDV) upravičenih stroškov
osemenjevanja govejih plemenic, plemenskih svinj ali kobil.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji. V imenu
upravičenca lahko uveljavlja subvencijo pooblaščena organizacija, ki predloži seznam
upravičencev, s katerega je razvidna višina
stroškov ukrepa in subvencionirani del za
posameznega upravičenca. Med pooblaščeno organizacijo in Občino Puconci se sklene
pogodba o poslovnem sodelovanju.
1.2. Nakup mlekovodov, molzišč, hladilne tehnike ter pripadajoče opreme
Skupni predvideni znesek za ukrep:
1,500.000 SIT.
Višina ukrepa:
– Subvencija znaša 20% (brez DDV)
upravičenih stroškov, vendar največ do višine 400.000 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedeno storitev in materiala
pooblaščene organizacije – servisa molznih
strojev (iz računa mora biti razvidna vrsta
opravljene storitve).
1.3. Spodbujanje razvoja čebelarstva in
zdravstvene zaščite čebel
Skupni predvideni znesek za ukrep:
1,000.000 SIT.
Višina pomoči:
– Subvencija znaša do 70% (brez DDV)
za zdravljenje čebeljih družin.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci do subvencij so čebelarska
društva, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
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– račun za zdravila, ki se nanašajo na
zdravstveno zaščito čebel,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
2. Rastlinska pridelava
2.1. Izboljšanje kolobarja – rodovitnosti
tal z vključevanjem ugodilk in strniščnih poljščin v kolobar
Skupni predvideni znesek za ukrep:
1,500.000 SIT.
Višina pomoči:
– 30% (brez DDV) stroškov nabave materiala.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun pooblaščene organizacije iz katerega je razvidna vrsta materiala. V imenu
upravičenca lahko uveljavlja subvencijo pooblaščena organizacija, ki predloži seznam
upravičencev, s katerega je razvidna višina
stroškov ukrepa in subvencionirani del za
posameznega upravičenca. Med pooblaščeno organizacijo in Občino Puconci se sklene
pogodba o poslovnem sodelovanju.
2.2. Sofinanciranje testiranja škropilnic
in pršilnikov ter sofinanciranje analiz zemlje
in krme
Skupni predvideni znesek za ukrep:
2,500.000 SIT.
Višina pomoči:
– 50% upravičenih stroškov za testiranje
škropilnic in pršilnikov (brez DDV),
– 50% upravičenih stroškov za analizo
zemlje in krme (brez DDV).
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije s seznamom in podpisi
uporabnikov storitev: testiranja škropilnic,
pršilnikov,
– račun pooblaščene organizacije za
analizo zemlje in krme.
V imenu upravičenca lahko uveljavlja
subvencijo pooblaščena organizacija, ki predloži seznam upravičencev, s katerega je
razvidna višina stroškov ukrepa in subvencionirani del za posameznega upravičenca.
Med pooblaščeno organizacijo in Občino
Puconci se sklene pogodba o poslovnem
sodelovanju.
3. Ureditev kmetijskih zemljišč
3.1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v prostor – male agromelioracije
Skupni predvideni znesek za ukrep:
3,000.000 SIT.
Sredstva so namenjena upravičencem
oziroma kmetijam, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost in imajo kmetijske površine na območju občine za izvedbo manjših zemeljskih
del, ki ne pomenijo posega v prostor, kot so:
ureditev pašnikov do končne postavitve električne ograje, krčenje drevesne zarasti in
grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje
kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč
ter druga manjša zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči:
– sofinancira se do 40% vrednosti izvedenih del za krčenje drevesne zarasti in
grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje
kamenja in drenažiranje kmetijskih zemljišč,
vendar največ do 150.000 SIT/vlogo,
– sofinancirajo se upravičeni stroški
za postavitev pašnika na novo do 40.000
SIT/ha za nakup in postavitev električnega
pastirja ali mreže.

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
– račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
– ustrezno upravno dovoljenje oziroma
soglasje ali lokacijska informacija, v kolikor
je potrebna v skladu z veljavno zakonodajo,
– zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je
razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 2 ha
primerljivih kmetijskih zemljišč,
– zakupno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč,
na katerih je bil izveden ta ukrep,
– potrdilo kmetijsko svetovalne službe o
strokovno opravljenih storitev ter dokončanju investicije.
3.2. Izboljšanje strukture in teksture tal
ter zmanjšanje kislosti tal
Skupni predvideni znesek za ukrep:
2,500.000 SIT.
Višina pomoči:
– Apnenec 5 SIT/kg.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun o nakupu in dovozu materiala s
katerega je razvidno vrsta in količina materiala. V imenu upravičenca lahko uveljavlja
subvencijo pooblaščena organizacija, ki predloži seznam upravičencev, s katerega je
razvidna višina stroškov ukrepa in subvencionirani del za posameznega upravičenca.
Med pooblaščeno organizacijo in Občino
Puconci se sklene pogodba o poslovnem
sodelovanju.
4. Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu
Skupni predvideni znesek za ukrep:
10,500.000 SIT.
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri intenzivni proizvodnji poljščin, vrtnin, vinogradov in sadovnjakov.
Višina pomoči:
– 40% upravičenih stroškov zavarovalne
premije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– v imenu upravičenca uveljavlja subvencijo zavarovalnica, s katero ima upravičenec sklenjeno zavarovanje za zavarovanje posevkov in plodov. Med zavarovalnico
in Občino Puconci se sklene pogodba o
poslovnem sodelovanju. Subvencija se uveljavlja na podlagi zahtevka in dokazila o
sklenjenem zavarovanju oziroma predloženega seznama upravičencev, s katerega je
razvidna premija in subvencionirani del za
posameznega upravičenca.
5. Izobraževanje in društvene dejavnosti
5.1. Programi izobraževanja kmetov
Skupni predvideni znesek za ukrep:
250.000 SIT.
Namen ukrepa
Pri programih izobraževanja kmetov se
za kmete – nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kmetijske
svetovalne službe in programi ostalih verificiranih izvajalcev izobraževanja.
Višina pomoči:
– pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja 17,5%,
– kmetom (udeležencem izobraževanja)
se krijejo upravičeni stroški izobraževanja v
višini 17,5%.
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Pogoji za pridobitev pomoči:
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za sofinanciranje s priloženim
računom o izvedeni storitvi ali finančno
ovrednotenim programom izobraževalne
dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz
vloge mora biti razvidna kotizacija oziroma
participacija kmetov za posamezne oblike
izobraževanj oziroma usposabljanj, če se
izvajalec za njo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja,
– za udeležence izobraževanja (kmete):
račun oziroma dokazilo o izvedeni storitvi
(programu izobraževanja). V imenu upravičenca lahko uveljavlja subvencijo pooblaščena organizacija, ki predloži seznam
upravičencev, s katerega je razvidna višina
stroškov ukrepa in subvencionirani del za
posameznega upravičenca. Med pooblaščeno organizacijo in Občino Puconci se sklene
pogodba o poslovnem sodelovanju.
5.2. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih
društev
Skupni predvideni znesek za ukrep:
1,500.000 SIT.
Namen ukrepa
Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s
področja kmetijstva s sedežem v občini in
aktivnosti društev, ki delujejo na področju
kmetijstva v občini (ki so neprofitna in se ne
ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo strokovnega dela – strokovnih prireditev
(razstave, demonstracije, predavanja, promocije…) in izdajo strokovnih publikacij.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov finančno
ovrednotenega programa.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program
dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s strani nadzornega
odbora,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).
6. Naložbe na kmetije
6.1. Podpora nakupu specialne vrtnarske
mehanizacije, steklenjakov, plastenjakov
Skupni predvideni znesek za ukrep:
600.000 SIT.
Višina pomoči:
– višina podpore za nakup specialne vrtnarske mehanizacije, steklenjakov in plastenjakov znaša do 20% od nabavne cene
(brez DDV), vendar največ 150.000 SIT/vlogo.
Pogoji:
– račun pooblaščene organizacije o nakupu mehanizacije ali opreme.
6.2. Sofinanciranje nakupa licenciranih
bikov
Skupni predvideni znesek za ukrep:
250.000 SIT.
Višina sofinanciranja:
– do 20% upravičenih stroškov nabave
(brez DDV).
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun o nakupu licenciranega bika.
V. Rok in način vložitve vloge
Za pridobitev finančnih sredstev za izvedbo ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva v Občini Puconci v letu 2006 vlagatelji oddajo ustrezno vlogo, ki jo dobijo na
sedežu uprave Občine Puconci. K vlogi, s
katero se prijavijo na razpis, morajo priložiti
vso dokumentacijo, s katero dokažejo iz-

polnjevanje pogojev za posamezne ukrepe,
določene v tem razpisu.
Vloge za ukrepe, navedenih v točki 1.1.,
1.2., 2.1., 2.2., 3.2., 5.1., 6.1. in 6.2. se
bodo zbirale po obdobjih oziroma do porabe
sredstev:
– Rok za vložitev vlog s priloženimi dokazili oziroma računi, ki niso bili uveljavljeni v
lanskem letu je do 31. maja 2006. Priznavajo se računi, izstavljeni do 10. 12. 2005.
– Rok za vložitev vlog s priloženimi dokazili oziroma računi, ki so bili izstavljeni v
obdobju od 11. 12. 2005 do 30. 6. 2006 je
do 31. julija 2006.
– Rok za vložitev vlog s priloženimi dokazili oziroma računi, ki so bili izstavljeni v
obdobju od 1. 7. 2006 do 29. 12. 2006 pa je
do 29. decembra 2006 do 11. ure.
Vloge z dokazili za ukrepe, navedenih v
točki 1.3., 3.1., 4. in 5.2. morajo biti oddane
najkasneje do 1. decembra 2006 oziroma
do porabe sredstev na posameznih postavkah.
V primeru neporabljenih sredstev za
posamezen ukrep župan s sklepom prerazporedi sredstva za drugi ukrep iz tega
razpisa.
Vloge se lahko vložijo neposredno na sedežu uprave Občine Puconci v času uradnih
ur oziroma pošljejo priporočeno po pošti na
naslov: Občina Puconci, Puconci 80, 9201
Puconci.
VI. Obravnava vlog
Zbrane vloge obdela strokovna komisija,
ki jo imenuje župan občine. Vloge bo komisija obravnavala predvidoma enkrat mesečno,
in sicer prejete do datuma obravnave.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, jih oceni na podlagi pogojev in
meril iz javnega razpisa ter pripravi predlog
prejemnikov sredstev, ki ga predloži županu
občine. Na podlagi predloga komisije izda
župan sklepe o izboru prejemnikov sredstev. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti
svojo odločitev.
Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8
dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj
ne dopolni v roku se zavrže, neustrezno
dopolnjene vloge pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo na Občino Puconci v roku 8 dni od
prejema sklepa.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na Občini Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci ali na tel. 02/545-91-02, pri
Svetlani Luthar.
Občina Puconci
Št. 41403-3/2006
Ob-10731/06
Na osnovi 4. člena Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za investicije v kmetijsko dejavnost
v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 71/03)
objavlja Občina Puconci, Puconci 80, 9201
Puconci
javni razpis
za subvencioniranje realne obrestne
mere za investicijske kredite v
kmetijstvu v Občini Puconci
1. Predmet javnega razpisa so sredstva
v višini 500.000 SIT, ki se bodo dodelila za
subvencioniranje realne obrestne mere za
investicijske kredite v kvoti 15,000.000 SIT.
2. Upravičenci: upravičenci so fizične
osebe s statusom kmeta in s stalnim prebivališčem na območju Občine Puconci.
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3. Nameni: materialne in nematerialne
investicije v kmetijstvu.
4. Upravičeni stroški:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja
zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov in
zemljišča za opravljanje dejavnosti;
– stroški nakupa in gradnje poslovnih
prostorov in prostorov za proizvodnjo in
kmetijsko dejavnost;
– stroški nakupa opreme.
5. Osnovni pogoji:
– subvencijo realne obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev;
– investicija, ki je predmet subvencije,
se mora ohraniti v Občini Puconci vsaj 5
let po njenem zaključku;
– investicije oziroma posojila odobrena
od 1. 11. 2005 in v letošnjem letu.
6. Kreditni pogoji:
– višina kredita:
– do 55% upravičenih stroškov investicije;
– najmanjši znesek kredita 1,000.000
SIT;
– največji znesek kredita 3,000.000
SIT;
– doba vračanja: do tri leta;
– obrestna mera: nominalna obrestna
mera;
– subvencija obrestne mere: do 5%
obrestne mere;
– vračanje kredita: v skladu s kreditno
pogodbo, ki jo sklene kreditojemalec z banko.
7. Potrebna dokumentacija:
– kratek opis investicije z osnovnimi
podatki o investiciji, vključujoč ekonomsko
upravičenost investicije, oceno možnosti
obstoja kmetijskega gospodarstva ter poklicne sposobnosti in zmožnosti upravičenca (izdela kmetijska svetovalna služba);
– posestni list;
– dokazilo o statusu kmeta;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih ter potrdilo o plačilu obveznosti do občine oziroma krajevne skupnosti,
– odvisno od namena porabe:
a) overjena kupoprodajna pogodba
ali predpogodba za nakup kmetijskih zemljišč;
b) veljaven predračun za gradbena dela
oziroma nakup opreme;
– v primeru, da gre za gradnjo, mora
biti priložen ustrezen upravni akt: gradbeno
dovoljenje ali lokacijska informacija;
– mnenje kmetijske svetovalne službe;
– izjava, da upravičenec za določen namen ni dobil državne pomoči, oziroma v
kakšni višini je že dobil pomoč.
8. Koriščenje sredstev: krediti se odobrijo na podlagi pozitivne rešitve vloge s strani
občine ter pozitivnega sklepa banke s katero sklene občina dogovor o poslovnem
sodelovanju. Kreditojemalec prične koristiti
sredstva na podlagi ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi kreditne pogodbe z
banko.
9. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vlog je do izkoriščenosti sredstev oziroma najkasneje do 30. 10.
2006.
Vloge se pošljejo s priporočeno pošto
na naslov: Občina Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, oziroma vložijo neposredno
v sprejemni pisarni Občine Puconci. Predložena vloga mora biti v zaprti ovojnici in
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označena z oznako »Javni razpis – Krediti
v kmetijstvu«.
10. Obravnava vlog
Komisija, ki jo imenuje župan opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na
podlagi pogojev, ki so navedeni v razpisu.
Na podlagi predloga prejemnikov sredstev
ter pozitivnega sklepa banke izda župan
sklep o odobritvi.
Neutemeljene vloge se zavrnejo, prepozno prispele pa zavržejo. Vlagatelje nepopolnih vlog se pozove, da dopolnijo vloge.
Rok dopolnitve je 10 dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo
se zavržejo.
Vse informacije v zvezi z razpisom se
dobijo na Občini Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, ali na tel. 02/545-91-00.
Kontaktni osebi sta Svetlana Luthar in
Geza Sočič.
Občina Puconci
Št. 6711-7/2006

Ob-10732/06

Javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Žiri za leto 2006
Na podlagi 5. člena Pravilnika o merilih
za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Žiri (Ur. l. RS, št. 4/05) in Zakona
o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 27/02), ter
sprejetega letnega programa športa, bo Občina Žiri v letu 2006 sofinancirala programe
športa v skupni višini 17,000.000 SIT iz proračunske postavke 08.1.1.1.
I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna področja
oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja športa, vzgoje
in izobraževanja iz Občine Žiri,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne.
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, oziroma da imajo organizacije v
svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– da imajo sedež v Občini Žiri,
– da imajo društva urejeno evidenco o
članstvu in dokumentacijo kot to določa zakon o društvih,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno organizirano vadbo, v
katero je vključenih odgovarjajoče število
športnikov,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da se prijavijo na razpis za dodelitev
sredstev iz proračuna Občine Žiri, namenjenih izvajanju letnega programa športa in
dostavijo občinski upravi poročila o članstvu,
realizaciji programov, doseženih rezultatih in
planu aktivnosti za prihodnje leto.
II. V letu 2006 bomo sofinancirali naslednje programe športa v okvirni višini sredstev:
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Športna vzgoja otrok in mladine
– Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjena
v kakovostni in vrhunski šport
II. Kakovostni šport
III. Vrhunski šport
IV. Športna rekreacija
V. Šport invalidov
VI. Specifične športne panoge
VII. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
VIII. Športne prireditve
IX. Informacijski sistem na področju športa
X. Delovanje športnih društev
rezerva

2%
12%

340.000 SIT
2,040.000 SIT

33,6%
14,5%
3,5%
5%
0,4%
4%
4%
6%
5%
3%
7%

5,712.000 SIT
2,465.000 SIT
595.000 SIT
850.000 SIT
68.000 SIT
80.000 SIT
680.000 SIT
1.020.000 SIT
850.000 SIT
510.000 SIT
1,190.000 SIT

Izbrane programe bomo sofinancirali na
podlagi pogojev, meril in normativov ter kriterijev za razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino in glede na razširjenost in uspešnost, ki jih vsebuje Pravilnik o
merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Žiri.
III. Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– obrazec Poročilo o delu športnega kluba/društva oziroma obrazec Poročilo o delu
športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih
otrok,
– plan dela in koledar športnih prireditev
in akcij v društvu oziroma organizaciji,
– koledar oziroma razpored tekmovanj in
ligaških srečanj v občini, regiji, republiki,
– fotokopijo pogodbe, sklenjene s trenerji
in strokovnimi kadri, ki redno vadijo vadeče
skupine oziroma tekmovalne selekcije v društvu oziroma organizaciji,
– poimenski seznam kandidatov za strokovno izpopolnjevanje kadrov in program
izobraževanja,
– pogodbe za uporabo in najem športnih
objektov, ki jih uporablja društvo ali klub in
niso v lasti občine,

– plan potrebnih vzdrževalnih in obnovitvenih del na športnih objektih s popisi
in predračuni ter finančno konstrukcijo za
objekte, katerih lastnik je društvo oziroma
organizacija,
– v primeru, da se na razpis občine prijavljate prvič, pa še: fotokopijo odločbe o registraciji, fotokopijo pravil delovanja društva
oziroma statut.
IV. Rok in način prijave: razpisni obrazci
so na voljo v tajništvu občine in na spletni
strani www.ziri.si. Rok za prijavo na razpis
je do 31. 5. 2006. Svoje prijave z zahtevanimi podatki in prilogami pošljete na naslov:
Občina Žiri, Loška cesta 1, Žiri.
V. Dodelitev sredstev: pravočasno prispele vloge obravnava štiričlanska strokovna komisija za šport, ki jo za vodenje
postopka javnega razpisa imenuje župan
in jo sestavljajo en predstavnik občinske
uprave in trije predstavniki dejavnosti športa
v občini. Komisija pripravi predlog dodelitve
sredstev in ga posreduje županu, ki z izvajalci programov športa sklene pogodbe o
sofinanciranju izvedbe predlaganih programov športa.
Občina Žiri

Št. 610-1/2006

sti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na
področju kulture,
– društva morajo imeti urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– da občinski upravi vsako leto redno
dostavljajo poročilo o realizaciji programov
(obrazec Poročilo o izvajanju kulturne dejavnosti), poslovno poročilo za preteklo leto,
poročilo o doseženih uspehih na občinskih,
regionalnih in državnih tekmovanjih (če se
jih udeležijo), ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.
3. Izvajalci programov kulture so lahko
kulturna društva oziroma kulturne sekcije
društev, gospodarske družbe, zasebniki,
javni zavodi s področja kulture, vzgoje in
izobraževanja ter drugi izvajalci, ki so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti v
skladu s predpisi. Prednost pri izboru bodo
imeli izvajalci z območja Občine Žiri in neprofitni izvajalci, ki so svoje programe izvajali že v letu 2005.
4. Občina Žiri bo izbrane programe kulture financirala iz proračunskih postavk Proračuna Občine Žiri za leto 2006 v naslednjih
zneskih:
08.2.1.1 – Dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev: 4,500.000 SIT
08.2.1.2 – Muzejska dejavnost: 900.000
SIT
08.2.1.3 – Založniška in literarna dejavnost: 1,500.000 SIT.

Ob-10733/06

Javni razpis
za sofinanciranje programov kulture v
Občini Žiri za leto 2006
1. Na podlagi pravilnika za vrednotenje in
izbor programov kulture v Občini Žiri (UVG
št. 17/2001), bo Občina Žiri v letu 2006 sofinancirala programe kulture v skupni višini
6,900.000 SIT. Predmet javnega razpisa so
naslednji programi kulture:
– dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev
oziroma kulturnih sekcij društev,
– muzejska dejavnost,
– založniška in literarna dejavnost.
2. Pravico do sofinanciranja programov
kulture imajo nosilci in izvajalci kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani za izvajanje kulturnih
dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo
posamezno organizacijsko obliko (Zakon
o društvih, Zakon o zavodih, Zakon o gospodarskih družbah, itd) in katerih sedež
oziroma sedež ustanovitelja je v Občini Žiri,
kar se dokazuje s predložitvijo ustreznega dokumenta (overjena pravila delovanja
društva, dokazilo o registraciji opravljanja
dejavnosti, itd.),
– da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možno-
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5. Predlogi morajo biti podani na razpisnih obrazcih, katerim je potrebno priložiti
zahtevane priloge. Obrazci so na voljo v
tajništvu Občine Žiri ter na spletni strani
www.ziri.si. Rok za oddajo vloge je do 31. 5.
2006. Vloge oddate po pošti ali osebno v
tajništvu občine.
6. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni od zaključka razpisnega
roka. Z izbranimi izvajalci bo župan občine
sklenil pogodbo o izvajanju programov.
Občina Žiri
Št. 410-34/2006

Ob-10734/06

Razpis
za sofinanciranje društvenih dejavnosti
v Občini Žiri za leto 2006
1. Proračunska sredstva Občine Žiri za
sofinanciranje izvajanja letnih programov
ter enkratnih projektov izvajalcev društvenih dejavnosti se dodeljujejo upravičencem
v skladu s Pravilnikom za vrednotenje ter
sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Žiri (Ur. l. RS, št. 120/05).
2. Skupna višina proračunskih sredstev v
letu 2006 znaša 5,650.000 SIT in so zajeta
na naslednjih proračunskih postavkah:
– 04.5.1.2 – Turistična društva,
– 04.6.1.3 – Gospodarska združenja,
– 08.3.1.01 – Sofinanciranje humanitarnih programov društev,
– 08.3.1.02 – Sofinanciranje socialnih in
zdravstvenih programov društev,
– 08.3.1.04 – Sofinanciranje programov
invalidskih društev,
– 08.3.1.05 – Sofinanciranje programov
raznih stanovskih združenj in religioznih organizacij,
– 08.3.1.06 – Sofinanciranje programov
upokojenskih društev,
– 08.3.1.07 – Sofinanciranje mladinskih,
srednješolskih, študentskih programov,
– 08.3.1.09 – Veteranske organizacije,
– 08.3.1.11 – Sofinanciranje prireditev v
kraju.
3. Sredstva se bodo dodelila upravičencem v okviru razpoložljivih sredstev v obliki
dotacij za naslednje namene:
– humanitarne dejavnosti (zbiranje sredstev in denarja za pomoč socialno šibkim
posameznikom) – predviden obseg sredstev: 600.000 SIT,
– socialni programi (vključevanje različnih marginalnih skupin) in zdravstveni
programi (organizirana terapevtska vadba)
– predviden obseg sredstev: 400.000 SIT,
– mladinski, srednješolski, študentski programi – predviden obseg sredstev:
250.000 SIT,
– programi za invalide in upokojenski programi – predviden obseg sredstev:
600.000 SIT,
– organizacije vojnih veteranov– predviden obseg sredstev: 600.000 SIT,
– programi turizma in prirejanje množičnih turističnih prireditev v kraju – predviden
obseg sredstev: 2,500.000 SIT,
– programi za promocijo varstva okolja,
ekologije; religiozne organizacije; razna stanovska združenja – predviden obseg sredstev: 700.000 SIT.
4. Upravičenci do proračunskih sredstev
po tem razpisu so izvajalci, organizirani v organizacijski obliki: društvo, klub, združenje,
nevladna, neprofitna organizacija, oziroma
drugi izvajalci socialnih, zdravstvenih, humanitarnih, mladinskih, turističnih dejavnosti, ter stanovska združenja, ki:
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– so registrirani za izvajanje dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco članstva,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
izvedbo načrtovanih programov,
– imajo sedež na območju Občine Žiri
oziroma imajo včlanjene tudi člane občane
Občine Žiri.
5. Na razpis za dodelitev sredstev se
prijavite z razpisnim obrazcem, ki je na voljo
v tajništvu Občine Žiri, Loška cesta 1, in na
spletni strani www.ziri.si, dodatne informacije lahko dobite tudi na tel. 04/50-50-717.
Prijave zbiramo do 31. maja 2006 na vložišču občine.
6. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom, ki bo izdan najkasneje do
30. 6. 2006. Vloge bo pregledala posebna
komisija, ki jo imenuje župan Občine Žiri.
Komisija lahko ob pregledu vlog, prispelih
na razpis za sofinanciranje, izloči vloge za
programe oziroma projekte, ki niso v interesu Občine Žiri.
Občina Žiri
Št. 331-3/2006

Ob-10735/06

Razpis
za dodeljevanje finančnih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Žiri za leto 2006
1. Proračunska sredstva za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Žiri se dodeljujejo upravičencem v skladu
s predpisi, ki urejajo področje dodeljevanja
državnih pomoči, na podlagi sprejetega programa intervencij v kmetijsko proizvodnjo v
Občini Žiri za obdobje 2004–2006. Višina
proračunskih sredstev v letu 2006 znaša
6,000.000 SIT in so zajeta na proračunskih postavkah 04.1.1.1 – Državne pomoči
za področje kmetijstva in 04.1.1.5 – Razvoj
dopolnilnih dejavnosti, društva, izobraževanje na področju kmetijstva. Sredstva se
dodelijo upravičencem v skladu s pravilnikom, in sicer v obliki subvencij za naslednje
namene:
– izobraževanje,
– investicije v kmetijska gospodarstva,
– raziskave in razvoj,
– pomoč za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
– vzpodbujanje proizvodnje in trženja
kmetijskih proizvodov,
– razvoj dopolnilnih dejavnosti,
– ukrepe v gozdarstvu.
2. Financiranje programov izobraževanja
kmetov posameznikov in društev:
Predviden obseg sredstev za ukrep je
600.000 SIT.
2.1. Za subvencijo lahko zaprosijo društva in izobraževalne organizacije, ki se ne
ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, in sicer za
izvedbo strokovnega dela s področja kmetijstva in podeželja. Sofinancirajo se izvedbe
strokovnih prireditev, predavanja, promocije
in izdaje strokovnih publikacij. Določila te
točke veljajo tudi za čebelarsko društvo.
2.2. Upravičencem se krijejo stroški v
višini do 100% stroškov strokovnega dela
finančno ovrednotenega programa.
2.3. Vlogi je potrebno priložiti finančno
ovrednoten letni program dela s potrdilom
o registraciji društva, ter dokumentacijo o
nastalih materialnih stroških za izvedbo posameznih programov.
3. Sofinanciranje investicij v kmetijska
gospodarstva (investicije v gospodarske
objekte, opremo in gradnje, oziroma adap-
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tacije, ter investicije v izboljšavo kmetijskih
zemljišč z agromelioracijami):
Predviden obseg sredstev za ukrep je
2,400.000 SIT.
3.1. Sofinanciranje investicij v gospodarske objekte vključuje gradnje, adaptacije, kamor spadajo prenova ostrešij, obnova fasad, druge adaptacije in novogradnje
hlevov, gradnjo gnojnih jam in gnojišč, ter
nakup hladilnih naprav in ročnih gorskih kosilnic.
3.2. Upravičencem pripadajo sredstva v
višini 2.000 SIT/m3 zgrajene jame za gnojnico in ali gnojišča, s tem da kapacitete
zadoščajo minimalnim zahtevam nitratne
direktive. Za ostale investicije, naštete pod
točko 3.1., pa pripada vlagatelju največ do
30% vrednosti investicije.
3.3. Zahtevku je potrebno priložiti enotno
gradbeno dovoljenje oziroma lokacijsko informacijo, ter skico objekta in fotokopijo računov za izvedena dela. Za nakup opreme
pa je potrebno priložiti fotokopijo nabavljene
opreme.
3.4. Upravičencem, ki izvajajo agrarne
operacije pripadajo sredstva v višini do 75%
materialnih stroškov investicije, vendar ne
več kot skupno do 150.000 SIT/ha. Upravičenci lahko oddajo vloge do 1ha urejene
površine.
3.5. Vlogi je potrebno priložiti kolavdacijski zapisnik, podpisan s strani kmetijske
svetovalne službe, fotokopijo mapne kopije
in fotokopijo računov za izvedena dela.
4. Raziskave in razvoj (sofinanciranje
analiz zemlje, krme in pitne vode):
Predviden obseg sredstev za ukrep je
265.000 SIT.
4.1. Za podporo lahko zaprosijo upravičenci, ki na podlagi opravljenih analiz rabijo
gnojilni načrt oziroma krmni obrok.
4.2. Upravičencem se namenjajo sredstva do 70% upravičenih stroškov analiz
zemlje in krme, oziroma pitne vode, vendar
ne več kot 2 vzorca na kmetijo letno.
4.3. Vlogi je potrebno priložiti račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje,
krme oziroma vode.
5. Pomoči za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko proizvodnjo:
Predviden obseg sredstev za ukrep je
1,500.000 SIT.
5.1. Za sofinanciranje uvedbe čredinske
paše lahko zaprosijo vsi kmetovalci v občini
Žiri, ki so na novo uredili najmanj 2 ha površin za pašo govedi in najmanj 1ha za pašo
drobnice ali konj. Sredstva so namenjena
upravičencem v višini do 35% stroškov izgradnje pašnika.
5.2. Zahtevku je potrebno predložiti kolavdacijski zapisnik, podpisan s strani Kmetijske svetovalne službe, izjavo
vlagatelja,da bo pašnik uporabljal najmanj
5 let, kopijo katastrskega načrta, z vrisano
lokacijo in fotokopijo računov za nabavljeni
material.
5.3. Za sofinanciranje obnove travne
ruše lahko zaprosijo vsi kmetovalci, ki so
obnovili degradirano travno rušo v skladu s
tehnološkimi navodili. Sredstva so namenjena upravičencem v višini do 35% materialnih
stroškov.
5.4. Zahtevku je potrebno predložiti potrdilo Kmetijske svetovalne službe, da so
izpolnjeni pogoji pravilnika, kopijo katastrskega načrta z vrisano lokacijo in fotokopije
računov za nabavljeni material.
5.5. Za ohranjanje staleža govedi lahko zaprosijo kmetovalci, ki so v tekočem
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proračunskem letu kupili teleta za nadaljnjo rejo in se ne ukvarjajo s proizvodnjo
mleka.
Za ohranjanje staleža krav pa lahko zaprosijo vse kmetije, za telice, ki so bile v letu
2005 prvič pripuščene, z namenom ohranjanja in povečevanja staleža govedi. Sredstva so namenjena upravičencem v višini do
35% materialnih stroškov.
5.6. Zahtevku je potrebno predložiti fotokopijo potnega lista, račun za nabavljene
živali, fotokopijo obrazca B subvencij in v
primerih, kjer gre le za ohranjanje staleža
tudi fotokopijo klavnega zapisnika v letošnjem letu oddane živali, s katero se nova
nadomešča. Za prvič pripuščene telice pa je
potrebno priložiti tudi fotokopijo pripustnega
lista.
6. Vzpodbujanje proizvodnje in trženja
kvalitetnih kmetijskih proizvodov:
Predviden obseg sredstev za ukrep je
616.000 SIT.
6.1. Za program konjereje, sofinanciranje
pripustov se namenja do 60% evidentiranih
stroškov. Vlogi je potrebno priložiti račun.
6.2. Za program prašičereje se namenja, sofinanciranje pripustov, se namenja do
60% evidentiranih stroškov. Vlogi je potrebno predložiti račun.
6.3. Za uvedbo ekološkega kmetovanja
se namenja 100.000 SIT, oziroma do 50%
za stroške kontrole, v letu uvajanja. Vlogi je
potrebno priložiti račun.
6.4. Za sofinanciranje prevozov mleka iz
oddaljenih kmetij do zbiralnice se namenja
1 SIT/l oddanega mleka. Vlogi pa je potrebno priložiti fotokopije mesečnih obračunov
organizatorja odkupa.
7. Razvoj dopolnilnih dejavnosti:
Predviden obseg sredstev za ukrep je
354.000 SIT.
7.1. Za sredstva lahko zaprosijo kmetje
v Občini Žiri, ki uvajajo dopolnilno dejavnost na svoji kmetiji, v skladu z Uredbo o
registriranju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Upravičencem se dodelijo nepovratna
sredstva v višini do 55% za uvajanje turistične dejavnost na kmetiji in do 45% za
uvajanje drugih dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji, vendar ne več kot 150.000 SIT letno. Sredstva se dodeljujejo ob registraciji
dejavnosti.
7.2. Vlogi je potrebno predložiti dokazilo
o registraciji dejavnosti, račune za nabavljeni material in opremo in mnenje Kmetijske
svetovalne službe.
8. Sofinanciranje ukrepov v gozdarstvu:
Predviden obseg sredstev za ukrep je
265.000 SIT.
8.1. Do sredstev so upravičeni vsi lastniki
gozdov v Občini Žiri, ki v tekočem proračunskem letu urejajo gozdne vlake v skladu z
Zakonom o gozdovih in v skladu s tehnološkimi navodili Zavoda za gozdove. Upravičencem pripadajo sredstva v višini do 35%
evidentiranih materialnih stroškov.
8.2. Vlogi je potrebno priložiti kolavdacijski zapisnik, KE Žiri in račune za strojna
dela.
9. Prosilci oddate popolne vloge za dodelitev sredstev na razpisnih obrazcih, v
tajništvu Občine Žiri, Loška c. 1, v času uradnih ur. Razpisni obrazci so na voljo v tajništvu občine in na spletni strani www.ziri.si.
Za informacije v zvezi z izvedbo razpisa se
obračajte na Kmetijsko svetovalno službo,
tel. 50-50-327. Vloge bo pregledala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Sredstva
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se dodeljujejo do porabe sredstev za posamezen namen, zadnji dan za oddajo vloge
pa je 31. 10. 2006. Subvencije bodo izplačane na osnovi sklepa župana, najkasneje
do 31. 12. 2006.
Občina Žiri
Št. 322-2/2006

Ob-10736/06

Razpis
za sofinanciranje nastanitvenih in
prenočitvenih kapacitet za leto 2006
1. Namen in pogoji za dodelitev sredstev
Na podlagi Zakona o gostinstvu Ur. l. RS,
št. 4/06) namenja Občina Žiri v letu 2006 za
pospeševanje razvoja turizma in storitvenih
dejavnosti na področju te gospodarske panoge proračunska sredstva v višini 500.000
SIT iz proračunske postavke 04.5.1.5 – Podpore razvoju turistične dejavnosti.
S tem razpisom se razpisujejo subvencije za:
– sofinanciranje gradnje in opremljanja
novih nastanitvenih oziroma prenočitvenih
kapacitet,
– sofinanciranje adaptacije, posodobitve
in doseganja višje kategorizacije obstoječih
prenočitvenih oziroma nastanitvenih zmogljivosti v Občini Žiri.
Sofinancirajo se stroški, nastali v letu
2006.
1.1 Za sredstva lahko zaprosijo pravne
in fizične osebe (sobodajalci, samostojni
podjetniki, d.o.o., dopolnilne dejavnosti na
kmetijah), ki imajo dejavnost registrirano v
Občini Žiri v skladu z veljavno zakonodajo.
1.2 Osnova za dodeljevanje sredstev so
enote na novo pridobljenih oziroma prenovljenih prenočitvenih oziroma nastanitvenih
kapacitet (postelja).
1.3 Upravičencem se dodelijo nepovratna sredstva v višini:
– za na novo pridobljene kapacitete pri
sobodajalcih: do 30% upravičenih stroškov,
vendar ne več kot 40.000 na enoto,
– za na novo pridobljene kapacitete v nastanitvenih gostinskih obratih in apartmajih:
do 30% upravičenih stroškov, vendar ne več
kot 60.000 na enoto,
– za adaptacije obstoječih kapacitet z
doseženo višjo kategorizacijo: do 30% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 40.000
na enoto.
2. Razpisni obrazci so na voljo v tajništvu
Občine Žiri, Loška cesta 1, ter na spletni
strani www.ziri.si. Vlogi, ki zajema obrazec z
osnovnimi podatki, je potrebno priložiti:
– potrdilo o registraciji dejavnosti,
– odločbo o kategorizaciji, izdano v letu
2006,
– račune za upravičene stroške, nastale
v letu 2006.
3. Popolne vloge lahko vložite na vložišču Občine Žiri v času uradnih ur, najkasneje do 15. 10. 2006. Informacije lahko dobite
na tel. 04/50-50-717.
4. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom. Vloge bo pregledala posebna
komisija, ki jo imenuje župan Občine Žiri.
Subvencije bodo izplačane najkasneje do
31. 12. 2006.
Občina Žiri
Št. 430-16/2006
Ob-10774/06
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zagorje ob Savi (Ur. l. RS, št. 41/04), Občina
Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti in
programov društev in skupin, ki
delujejo na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti za leto 2006
1. Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti in programov zveze kulturnih društev, društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Zagorje ob Savi. V skladu z določili pravilnika bo občina iz sredstev razpisa izbranim
kandidatom sofinancirala:
– program redne dejavnosti,
– udeležbo na gostovanjih, tekmovanjih
in prireditvah ter izvedbo samostojnega nastopa,
– stroške opreme, založništva in materialne stroške,
– ob upoštevanju rezultatov društva oziroma skupine tudi dodatke za kakovost.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi
in so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti,
– imajo urejeno dokumentacijo o članstvu in ostalo dokumentacijo, ki jo določa
Zakon o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti,
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in
nastopih,
– imajo potrjen program dela s strani
upravnega organa društva, namenjen čim
večjemu številu uporabnikov in finančni načrt,
– izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s
kriteriji za sofinanciranje programov,
– aktivno delujejo najmanj eno leto.
Izjemoma se lahko, v skladu z drugim
odstavkom 13. člena pravilnika, na razpis
prijavijo tudi izvajalci, ki imajo sedež izven
Občine Zagorje ob Savi, in sicer v primeru, da se bo prijavljeni program izvajal na
območju Občine Zagorje ob Savi ali se bo
projekt nanašal na Občino Zagorje ob Savi.
V tem primeru morajo izvajalci izpolnjevati
vse ostale z razpisom zahtevane pogoje za
sodelovanje na razpisu.
3. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje razpisanih programov v letu 2006
znaša 11,100.000 SIT, od tega bo 300.000
SIT namenjenih za »interventna sredstva«
oziroma za izvajalce in njihove programe,
opredeljene v zadnjem odstavku 2. točke
tega razpisa.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006.
5. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko izvajalci od dneva
objave do izteka prijavnega roka dobijo v
času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. Dokumentacija je dostopna tudi na internetni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje: vlogo, izpolnjeno na obrazcih, ki je del
razpisne dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: Ne odpiraj – prijava na razpis – Kultura
2006. Rok za oddajo prijave je 15. maja
2006 do 12. ure.
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7. Izid razpisa
Odpiranje vlog ne bo javno. O izidu razpisa bodo izvajalci z odločbo obveščeni najkasneje v roku 30 dni po sprejetju proračuna
Občine Zagorje ob Savi za leto 2006. O
morebitni pritožbi zoper odločbo o dodelitvi
sredstev odloči župan. Z izbranimi izvajalci
programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo podrobneje opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Oddelku
za družbene dejavnosti (Blanka Šmit, tel.
03/56-55-730).
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-15/2006
Ob-10775/06
Na podlagi določil 53. člena Zakona o
javnih financah (Ur. l. RS. št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), 212. do 229. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) in
sklepa župana št. 430-15/2006, z dne 5. 4.
2006, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
invalidskih, dobrodelnih in
humanitarnih organizacij v letu 2006
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov invalidskih,dobrodelnih in humanitarnih organizacij.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu: na
razpis se lahko prijavijo invalidske, dobrodelne in humanitarne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo sedež izven Občine Zagorje ob
Savi, vendar so njihovi člani tudi občani Občine Zagorje ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani in delujejo najmanj eno
leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti
za izvajanje in uresničevanje načrtovanih
aktivnosti in
– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrtov.
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje programov invalidskih, dobrodelnih in humanitarnih organizacij za leto
2006 je 2,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo
obravnavana kot popolna.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si.
V času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani
dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
7. Način predložitve prijav in dodatne
informacije v zvezi z razpisom: prijava na
predpisanih obrazcih se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno
oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis,

programi invalidskih, dobrodelnih in humanitarnih organizacij v letu 2006«. Na hrbtni
strani kuverte mora obvezno biti naveden
naslov pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Blanka Šmit,
tel. 03/56-55-730).
8. Rok za predložitev prijav: upoštevane
bodo vse prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do ponedeljka,
15. maja 2006, in sicer do 12. ure. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
9. Izid razpisa: odpiranje vlog ne bo javno. O izidu razpisa bodo vlagatelji z odločbo
pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po
sprejetju proračuna Občine Zagorje ob Savi
za leto 2006. O morebitni pritožbi vlagatelja
zoper odločbo o dodelitvi sredstev odloči
župan. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-17/2006
Ob-10777/06
Na podlagi določil 53. člena Zakona o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), 212. do 229. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št 13/06) in
sklepa župana št. 430-17/2006, z dne 7. 4.
2006, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov s področja
varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi
za leto 2006 (v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2006, ki bodo potekali
v okviru aktivnosti šol, vzgojno varstvenih
zavodov, društev ali drugih neprofitnih nevladnih organizacij.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– prijavitelj je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa, in ima sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– projekt mora omogočiti vključevanje
članov oziroma uporabnikov iz Občine Zagorje ob Savi,
– projekt mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja,
– projekt bo dokončan v letu 2006,
– nosilci projekta imajo najmanj dve leti
izkušenj in referenc s področja, ki je predmet razpisa,
– projekt mora imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje.
3. Okvirna vrednost sofinanciranja vseh
razpisanih projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2006 je
1,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Zaključno poročilo projekta mora biti oddano
najkasneje do 20. 12. 2006.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo
obravnavana kot popolna.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Rok za oddajo prijav je do ponedeljka
15. maja 2006. Razpisno dokumentacijo
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lahko dobite v času uradnih ur v sprejemni
pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5 in na spletni strani Občine Zagorje
ob Savi www.zagorje.si.
Vlogo za sofinanciranje projekta oddajte
na zahtevanem obrazcu in z vsemi prilogami v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob
Savi ali oddajte na pošti kot priporočeno
pošiljko na naslov: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi,
z oznako: Ne odpiraj – prijava na razpis
Okolje 2006.
Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden
vlagatelj.
7. Postopek obravnave vlog: odpiranje
vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave in ugotovila
ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Nepopolnih ali prepoznih vlog komisija ne bo
obravnavala.
8. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v 14. dneh
po sprejetju proračuna za leto 2006 oziroma
v dveh tednih od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si in
v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi, tel. 03/56-55-710.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-10/2006
Ob-10779/06
Na podlagi določil 53. člena Zakona o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), 212. do 229. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije(Ur. l. RS, št 13/06) in
sklepa župana št. 430-10/2006, z dne 4. 4.
2006, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditev v Občini
Zagorje ob Savi za leto 2006
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje prireditev v Občini Zagorje ob Savi, ki imajo
promotivni pomen za občino, in sicer s področja športa, kulture, in drugih sorodnih
področij in ki niso zajete v drugih razpisih
Občine Zagorje ob Savi. Predmet razpisa je
tudi sofinanciranje prireditev, ki bodo vključene v program prireditev ob občinskem
prazniku.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so organizirani v obliki društva, zavoda ali v drugi obliki pravne organiziranosti v
skladu zakonodajo;
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi;
– da program omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Zagorje
ob Savi;
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
– prijavitelji lahko prijavijo samo projekte,
ki bodo izvedeni v letu 2006;
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za izvajanje programa.
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje prireditev v Občini Zagorje
ob Savi za leto 2006, je predvidoma:
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– za prireditve ob občinskem prazniku
1,500.000 SIT,
– za druge prireditve 500.000 SIT.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati
vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki
so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje:
rok za oddajo prijav je do ponedeljka, 15. 5.
2006. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času uradnih
ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5. Dokumentacija je
dostopna tudi na internetni strani Občine
Zagorje ob Savi www.zagorje.si.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi, z oznako: Ne odpiraj – prijava na razpis – Prireditve 2006.
Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden
vlagatelj.
7. Postopek obravnave vlog: odpiranje
vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave in ugotovila
ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje.
8. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 14
dni po preteku roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Zagorje ob Savi
www.zagorje.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v
sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v tajništvu občine,
tel. 03/56-55-727.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-13/2006
Ob-10780/06
Na podlagi določil 53. člena Zakona o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), 212. do 229. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06)
in sklepa župana z dne 5. 4. 2006, Občina
Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ekipnih državnih
tekmovanj v letu 2006 v Občini Zagorje
ob Savi
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje
športnih društev in klubov, ki sodelujejo v
ekipnih državnih tekmovanjih.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo športna društva oziroma klubi, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so organizirani v skladu z določili Zakona o društvih,
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– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa,
– sodelujejo v najvišjih državnih tekmovanjih (1. ali 2. liga),
– so v primeru, da je bil njihov program
v preteklem letu sofinanciran iz občinskega
proračuna, predložili vsebinsko in finančno
poročilo o realizaciji sofinanciranih programov,
– pojavljajo se v osrednjih slovenskih
medijih,
– imajo množičen obisk na prireditvah.
3. Vrednost razpisanih programov za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj za
leto 2006 je 17,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključno na predpisanih obrazcih, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Vsebovati mora vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si.
V času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani
dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
7. Način predložitve vlog in dodatne informacije v zvezi z razpisom: vloga na predpisanih obrazcih se odda v zaprti kuverti z
navedbo naslova naročnika in vidno oznako
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis, Ekipna tekmovanja – 2006«. Na hrbtni strani
kuverte mora obvezno biti naveden naslov
pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Vlasta Šribar,
tel. 03/56-55-718).
8. Rok za predložitev vlog: upoštevane
bodo vse prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele do 15. 5. 2006 do 11. ure.
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane. Odpiranje prispelih vlog na razpis ne
bo javno.
9. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno s sklepom obveščeni najkasneje
v roku 30 dni po sprejetju proračuna Občine
Zagorje ob Savi. O morebitni pritožbi zoper
sklep odloča župan občine. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov, v katerih bodo opredeljene
medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-12/2006
Ob-10782/06
Na podlagi določil 10. člena Zakona o
športu (Ur. l. RS, št. 22/98), 5. člena Odloka
za vrednotenje športnih programov v Občini
Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št.
6/03, Ur. l. RS, št. 38/04) ter Letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi za leto
2006, sprejetega na 27. redni seji Občinskega sveta Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov v
Občini Zagorje ob Savi za leto 2006
I. Predmet razpisa
Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2006
iz sredstev proračuna sofinancirala športne
programe z naslednjimi vsebinami:

– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– vzdrževanje športnih objektov.
ll. Izvajalci, ki se lahko prijavijo na javni
razpis
Za sofinanciranje športnih programov
iz občinskega proračuna lahko kandidirajo
naslednji izvajalci programov na področju
športa:
– športna društva in klubi ter zveze športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in do splošno
koristne in neprofitne.
III. Kriteriji, ki jih morajo izpoljnjevati izvajalci
Izvajalci programov na področju športa
morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
– sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– registracija za opravljanje športne dejavnosti,
– zagotovljene materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske možnosti za izvajanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– urejena evidenca o članstvu, plačani
članarini in ostala dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– občini redno dostavljajo podatke o
članstvu, poročila o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
– izpolnjujejo pogoje in merila iz tega odloka, ki so podlaga za vrednotenje športnih
programov.
IV. Kriteriji in merila za izbor programov
športa in dodelitev sredstev: izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Odloka
za vrednotenje športnih programov v Občini
Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št.
6/03, Ur. l. RS, št. 38/04).
V. Višina sredstev za sofinanciranje programov športa v letu 2006 znaša 16,000.000
SIT.
Sredstva, ki jih bodo izvajalci prejeli na
osnovi javnega razpisa za izvajanje športnih programov, morajo biti porabljena v letu
2006.
VI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.
si. Izvajalci pa jo lahko prevzamejo tudi v
času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
VII. Način predložitve vlog in dodatne
informacije v zvezi z razpisom: vloga na
predpisanih razpisnih obrazcih se odda v
zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika
in vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis – Šport 2006«. Na hrbtni strani
kuverte mora biti obvezno naveden naslov
pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Vlasta Šribar,
tel. 03/56-55-718).
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VIII. Rok za predložitev vlog: upoštevane
bodo vse vloge, ki bodo na naslov Občina
Zagorje ob Savi, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Cesta 9. avgusta
5, Zagorje ob Savi, prispele najkasneje do
15. 5. 2006 do 9. ure.
IX. Javno odpiranje vlog bo 15. 5. 2006
ob 12. uri v sejni sobi Občine Zagorje ob
Savi.
X. Pogodbe o sofinanciranju: z izbranimi
izvajalci športnih programov bodo sklenjene
letne pogodbe o sofinanciranju športnih programov v letu 2006.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-14/2006
Ob-10783/06
Na podlagi določil 53. člena Zakona o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), 212. do 229. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) in
sklepa župana št. 430-14/2006 z dne 5. 4.
2006 Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev v letu 2006 v Občini Zagorje ob
Savi
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani in delujejo najmanj eno
leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti
za izvajanje in uresničevanje načrtovanih
aktivnosti in
– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov.
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje programov vseh turističnih
društev za leto 2006 znaša 1,100.000 SIT.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo
obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si,
v času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani
dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
7. Način predložitve prijav in dodatne
informacije v zvezi z razpisom: prijava na
predpisanih obrazcih se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno
oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis,
Programi turističnih društev v letu 2006«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno
naveden naslov pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za gospodarstvo Občine Zagorje ob
Savi (Damir Kozolič, tel. 03/56-55-713).

8. Rok za predložitev prijav: upoštevane
bodo vse prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do 15. 5. 2006. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
9. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni z odločbo najkasneje v roku 30 dni po sprejetju proračuna.
O morebitnih pritožbah o dodelitvi sredstev odloči župan. Z izbranimi turističnimi
društvi bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljene medsebojne pravice in
obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-10785/06
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu
(Ur. l. RS, št. 54/00, 45/04), 212. do 229.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 13/06), Statuta Občine Zagorje ob Savi
(Ur. l. RS, št. 109/05 – UPB), Pravilnika o
finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi (Ur.
l. RS, št. 52/04, 139/04) in programa Odbora
za kmetijstvo o finančnih intervencijah za
leto 2006, Občina Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 5, objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Zagorje ob
Savi za leto 2006
Predmet javnega razpisa je:
I. Sofinanciranje umetnega osemenjevanja kopitarjev in parkljarjev
1. Okvirna višina sredstev: 3,850.000
SIT.
2. Upravičenci: rejci s stalnim bivališčem
na območju Občine Zagorje ob Savi, ki imajo v lasti ali najemu najmanj 1 ha kmetijskih
obdelovalnih površin na navedenem območju in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (imajo KMG-MID).
3. Pogoji za pridobitev sredstev: Obrazec 1, B obrazec – osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2006, potrdilo/a
o osemenitvi (od 11. 11. 2005 do vključno
10. 11. 2006).
4. Višina sofinanciranja: 3.500 SIT/prvo
osemenitev živali.
II. Sofinanciranje pregledov molznih strojev in mlečnih zbiralnikov
1. Okvirna višina sredstev: 150.000 SIT.
2. Upravičenci: rejci s stalnim bivališčem
na območju Občine Zagorje ob Savi, ki imajo v lasti ali najemu najmanj 1 ha kmetijskih
obdelovalnih površin na navedenem območju in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (imajo KMG-MID) ter imajo najmanj
5 krav molznic.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: Obrazec 2, B obrazec – osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2006 in račun o
opravljeni storitvi pregleda molznega stroja
ali mlečnega zbiralnika (od 11. 11. 2005 do
vključno 10. 11. 2006).
4. Višina sofinanciranja: do 70% upravičenih stroškov pregleda molznega stroja ali
mlečnega zbiralnika.
III. Sofinanciranje urejanja kmetijskih zemljišč
1. Okvirna višina sredstev: 4,500.000
SIT.
2. Upravičenci: rejci s stalnim bivališčem
na območju Občine Zagorje ob Savi, ki imajo v lasti ali najemu najmanj 1 ha kmetijskih
obdelovalnih površin na navedenem območju in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (imajo KMG-MID).
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3. Pogoji za pridobitev sredstev: Obrazec 3, B obrazec – osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2006, D obrazec
– zahtevek za pomoči na površino za leto
2006, predračun oziroma račun izvajalca
zemeljskih del, predračuni oziroma računi
nakupa materialov in lokacijska informacija,
kjer je to potrebno ter soglasje vseh lastnikov, če se dela izvajajo tudi na drugih parcelah, ki so last drugih lastnikov. Površina
urejanja kmetijskih zemljišč mora znašati
od 0,5 do 4,0 ha. Pred začetkom izvedbe je
potreben ogled na terenu.
4. Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov investicije (zemeljska in
gradbena dela izvajalca, stroški materiala: kanalete, pesek, drenažne in betonske
cevi, ipd.), vendar največ do 500.000 SIT na
upravičenca na leto. Višina sofinanciranja za
več upravičencev skupnega zahtevka znaša
največ do 30% upravičenih stroškov celotne
investicije. Prednost do sofinanciranja imajo
upravičenci, ki še niso pridobili nepovratnih
sredstev iz tega naslova.
IV. Sofinanciranje postavitve novih čredinskih pašnikov
1. Okvirna višina sredstev: 900.000 SIT.
2. Upravičenci: rejci s stalnim bivališčem
na območju Občine Zagorje ob Savi, ki imajo v lasti ali najemu najmanj 1 ha kmetijskih
obdelovalnih površin na navedenem območju in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (imajo KMG-MID).
3. Pogoji za pridobitev sredstev: Obrazec 4, B obrazec – osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2006, D obrazec
– zahtevek za pomoči na površino za leto
2006, pašni načrt, ki ga izdela kmetijska
svetovalna služba, kopije računov nakupa
pašne opreme. Najmanjša površina postavitve novega pašnika znaša 0,5 ha, živina
pa se na pašniku že pase.
4. Višina sofinanciranja: do 30.000
SIT/ha s fiksno ograjo in do 20.000 SIT/ha s
premično ograjo.
V. Sofinanciranje izobraževanja kmetov
– pooblaščene institucije
1. Okvirna višina sredstev: 500.000 SIT.
2. Upravičenci: strokovne službe (kmetijska svetovalna služba, zavod za gozdove,
inštitut in drugi izvajalci izobraževanja ter
delavnic), ki organizirajo izobraževanje in
usposabljanje na podlagi izdelanega programa izobraževanja in podpisane letne
pogodbe.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: Obrazec 5, dokazilo o strokovni usposobljenosti,
če le tega ni, se odda letni program izobraževanja – ponudba, seznam udeležencev
na posameznih predavanjih, kopije plačanih
računov (najem dvorane, stroški predavatelja, ipd.)
4. Višina sofinanciranja: do 100% stroškov storitev zunanjih predavateljev in najema prostorov, pisnih gradiv za udeležence,
izvajanja poizkusov, demonstracij, raziskav,
razstav in drugih strokovnih prireditev, do
40% upravičenih stroškov na ekskurzijo.
VI. Sofinanciranje izobraževanja kmetov
– fizične osebe
1. Okvirna višina sredstev: 220.000 SIT.
2. Upravičenci: rejci s stalnim bivališčem
na območju Občine Zagorje ob Savi, ki imajo v lasti ali najemu najmanj 1 ha kmetijskih
obdelovalnih površin na navedenem območju in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (imajo KMG-MID).
3. Pogoji za pridobitev sredstev: Obrazec
6, kopija potrdila ali certifikata o opravljenem
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izobraževanju: preizkusi znanja iz varstva
rastlin, tečaji higienskega minimuma, usposabljanje za posamezne vrste dopolnilnih
dejavnosti, izobraževanje za potrebe preusmeritev kmetij v integrirano pridelavo hrane, izobraževanje za potrebe ekološkega
kmetovanja, usposabljanje za uvajanje in
uporabo sodobnih tehnologij, ostala strokovna izobraževanja (če le tega ni, se odda
letni program izobraževanja), kopije plačanih računov.
4. Višina sofinanciranja: do 50% stroškov
izobraževanja.
VII. Sofinanciranje delovanja strokovnih
društev, krožkov ali združenj
1. Višina sredstev: 1,500.000 SIT.
2. Upravičenci: registrirana društva oziroma združenja, krožki, ki opravljajo nepridobitno dejavnost s področja kmetijstva in
gozdarstva na območju Občine Zagorje ob
Savi in ne pridobivajo sredstev iz drugih
virov (državni proračun, nacionalne zveze,
ipd.). Prednost imajo društva, ki so registrirana v Občini Zagorje ob Savi.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: Obrazec 7, finančno ovrednoten program dela
po posameznih postavkah z obrazložitvijo
za tekoče leto in finančno poročilo o delu
društva v preteklem letu, potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno
na novo).
4. Višina sofinanciranja:
– za društva registrirana na območju Občine Zagorje ob Savi: do 50% upravičenih
stroškov,
– za društva, registrirana izven območja
Občine Zagorje ob Savi:
– za območje dveh občin – do 25% upravičenih stroškov,
– za območje treh ali več občin – do 20%
upravičenih stroškov.
Pisne vloge (ustrezni obrazci s predpisanimi prilogami) morajo upravičenci poslati v
zaprtih ovojnicah do 30. 6. 2006 na naslov:
Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje
ob Savi. Opremljene morajo biti z naslovom
pošiljatelja in pripisom „Ne odpiraj – Javni
razpis 2006 – Kmetijstvo”. Zaprte ovojnice
z vsemi navedbami lahko vlagatelji oddajo
tudi v sprejemni pisarni in vložišču Občine
Zagorje ob Savi.
Rok za oddajo vlog prične teči naslednji
dan od dneva objave v Uradnem listu RS
in se zaključi 30. 6. 2005. Rok za oddajo
naknadnih dokazil za pravočasno prispele
vloge je 10. 11. 2006, z izjemo ukrepov pod
točkama V. in VII. (31. 12. 2006). Upravičenci lahko v eni vlogi vložijo več obrazcev
naenkrat. Kolikor se na posameznih vlogah določene priloge podvajajo, je dovolj
le ena.
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala razpisna komisija, ki jo imenuje župan.
Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele
oziroma neustrezno opremljene vloge bodo
zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku
5 dni od odpiranja vlog pisno pozove na
dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 15 dni
od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji
v roku ne bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni po zaključku roka za oddajo naknadnih dokazil. Upravičenci bodo o izboru
obveščeni s sklepom in hkrati pozvani k
podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku
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8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je
odstopil od zahteve za pridobitev sredstev
tega razpisa.
Kolikor bo za posamezne postavke prispelo premalo vlog oziroma zahtevkov,
bodo prosta sredstva prenešena na postavke, kjer je večje število vlog od razpoložljivih
sredstev.
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa in obrazce za posamezne namene javnega razpisa, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega
razpisa na Občini Zagorje ob Savi, v sprejemni pisarni in vložišču, ob ponedeljkih, torkih
in četrtkih od 7.30 do 15. ure, ob sredah od
7.30 do 17. ure, ob petkih od 7.30 do 13.
ure ter na spletni strani http://www.zagorje.si
(pod rubriko Obrazci).
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Zagorje ob Savi,
Oddelku za gospodarstvo, v pisarni št. 208
ali na tel. 03/56-55-713 (Damir Kozolič).
Občina Zagorje ob Savi
Št. 320-01-0029/2006-317
Ob-10790/06
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Žalec za leto 2006 (Uradni list RS, št. 16/05)
ter Pravilnika o dodeljevanju proračunskih
sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec (Uradni list RS, št.
80/02, 78/03 in 16/05), v nadaljevanju pravilnik objavlja Občina Žalec
javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev za
razvoj turističnih kmetij v Občini Žalec
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Žalec, Savinjske
čete 5, 3310 Žalec.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za namen sofinanciranje
razvoja turističnih kmetij v Občini Žalec in
s tem k izboljšanju učinkovitosti razporejanja dela na kmetijah ter zagotovitvi dodatnih zaposlitvenih možnosti in povečanja
dohodka.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev
za razvoj turističnih kmetij za leto 2006, z
možnostjo koriščenja do 31. 12. 2006 je
7,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 11011 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti Občine Žalec.
III. Končni prejemniki
Končni prejemniki nepovratnih sredstev
po tem razpisu so kmetije, ki opravljajo dejavnost na kmetiji in imajo stalno prebivališče v Občini Žalec.
Sredstva se dodeljujejo skladno z določili
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v
Občini Žalec.
Pomoč se lahko dodeli, če pomeni
vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma je
zanj nujno potrebna.
Pri investicijah v kmetijska gospodarstva
mora biti podana ocena možnosti obstoja
kmetijskega gospodarstva ter ustrezne poklicne sposobnosti in zmožnosti prejemnika
pomoči.
Upravičenci morajo vlogi za dodelitev
sredstev za posamezni namen priložiti podpisano izjavo, da niso prejeli sredstev iz
državnih in mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za posamezni
namen že prejeli.

IV. Predmet podpore: predmet podpore
so naložbe v obnovo ali novogradnjo ter
opremo prostorov za opravljanje turistične
dejavnosti ter rekreacijskih površin za namene turistov na kmetiji ter sofinanciranje
stroškov nastalih pri pridobivanju dokumentacije pri izdaji dovoljenja za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ureditev
prostorov.
V. Pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji:
1. Občina bo dodeljevala sredstva vlagateljem pod pogojem, da upravičenec poda
izjavo, da za posamezni namen ni dobil
sredstva iz državnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma koliko sredstev je iz
teh virov že pridobil. Dotacije za posamezni
namen oziroma investicijo posameznemu
upravičencu lahko skupaj znašata največ do
40% upravičenih stroškov investicije.
2. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije za ta ukrep.
3. Nosilec kmetijskega gospodarstva in
nosilec dejavnosti morata imeti prijavljeno
stalno bivališče na sedežu opravljanja dejavnosti.
4. Nosilec kmetijskega gospodarstva
mora porabiti najmanj 25% delovnega časa
za kmetijsko dejavnost na lastni kmetiji.
5. Nosilec kmetijskega gospodarstva in
nosilec dejavnosti sta lahko stara največ 65
let v času oddaje vloge.
6. V uporabi mora imeti vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih površin.
za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov, ali
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih
sadovnjakov, ali
– 4 ha pašnikov, ali
– 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, jagod ali jagodičja oziroma 0,1 ha
proizvodnih površin pri pridelavi gob, ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž, ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin.
7. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
8. Predloženo mora biti mnenje Kmetijsko svetovalne službe o ekonomski upravičenosti investicije ter ocena možnosti preživetja kmetije.
9. Predložena mora biti vsa potrebna
gradbena dokumentacija in vsa ustrezna
pridobljena dovoljenja, v kolikor gre za gradbene ukrepe.
10. Predloženo mora biti pooblastilo lastnika oziroma morebitnih solastnikov kmetije, kolikor gre za novogradnjo ali obnovo
objekta.
11. Končni prejemnik za naložbe v obnovo ali novogradnjo ter opremo prostorov za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
mora imeti registrirano dejavnost oziroma jo
registrirati pri ustreznem organu najkasneje
eno leto po prejemu pomoči.
12. Končni prejemnik sredstev za namen
projektne in tehnične dokumentacije mora
imeti registrirano dejavnost oziroma jo registrirati pri ustreznem organu največ tri leta
po prejemu pomoči.
13. Dejavnost, za katero so bila sredstva
dodeljena, se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev.
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V tem obdobju se ne sme uvajati bistvenih
sprememb oziroma odtujiti naložbe ali uporabljati naložbo v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev.
Kot bistvene spremembe naložbe za ta
ukrep se štejejo spremembe, ki bistveno
vplivajo na naravo naložbe ali pogoje izvajanja.
Za višjo silo za ta ukrep se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni
bilo mogoče predvideti in katerih posledic ni
mogoče odvrniti:
– kmetova smrt;
– dolgoročna poklicna nezmožnost
kmeta;
– razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan, ko je bila sprejeta zaveza;
– hudo naravno nesrečo, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva;
– nenamerno uničenje objektov za živino
na kmetijskem gospodarstvu, epidemično
bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino
ali njen del.
O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora končni prejemnik nemudoma
oziroma najpozneje v tridesetih dneh obvestiti Občino Žalec, ki vodo ta postopek.
VI. Omejitve
1. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem razpisu, že prejel
sredstva Občine Žalec.
2. Upoštevani morajo biti pogoji državnih
pomoči oziroma pravilo »de minimis«.
3. Naložba mora izpolnjevati fizične omejitve za dopolnilne dejavnosti po predpisih o
kmetijstvu.
4. Za vsa dodeljena sredstva se bo obračunavala akontacija dohodnine v skladu z
veljavno zakonodajo.
5. Podpore za naložbe po tem javnem
razpisu se ne dodelijo za:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški
vzdrževanja in najemnina itd.);
– bančne stroške in stroške garancij;
– stroške promocije;
– nakup nepremičnine;
– naložbe v prostore za zasebno rabo
kmetov.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev. Struktura financiranja
je naslednja:
– do 40% upravičenih izdatkov se zagotovi iz proračunskih sredstev Občine Žalec;
– do 60% upravičenih izdatkov zagotovi
končni prejemnik.
2. Višina sofinanciranja za naložbe v dopolnilo dejavnost je omejena:
– najvišji znesek sofinanciranja na končnega prejemnika znaša 5,000.000 SIT.
3. Sredstva se izplačajo na podlagi enega do največ štirih zahtevkov končnega prejemnika za izplačilo sredstev. Rok za izplačilo nepovratnih sredstev znaša do 30 dni od
prejema popolnega zahtevka za izplačilo.
Zahtevku mora končni prejemnik priložiti
originalne račune z originalnimi dokazili o
njihovem plačilu.
4. Končni prejemnik pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali
jih je porabil nenamensko oziroma del ni
izvršil v skladu s programom, mora vrniti
vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.

VII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
dodeljevanje sredstev za razvoj turističnih
kmetij v Občini Žalec vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge;
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– postopek za izbor končnih prejemnikov;
– vzorec pogodbe;
– vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec in
– seznam obveznih prilog, ki jih mora
predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana in oddana v
skladu s to razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do vključno 31. avgusta 2006 vsak delavnik
med 9. in 13. uro pri Tilki Potočnik na Občini
Žalec, Savinjske čete 5, 3310 Žalec ali na
spletni strani www.zalec.si.
VIII. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošiljko na naslov Občina Žalec, Savinjske
čete 5, 3310 Žalec, do 31. avgusta 2006
(velja poštni žig 31. 8. 2006).
Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako: »Ne odpiraj – vloga na
javni razpis Razvoj turističnih kmetij«.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je
možno dobiti na Občini Žalec osebno ali na
tel. 713-64-36 vsak delavnik med 9. in 13.
uro pri Tilki Potočnik.
IX. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
4. septembra 2006 na Občini Žalec. Odpiranje vlog ni javno.
Če vloga ni popolna se vlagatelja najkasneje v roku 8 dni od odprtja vloge pisno
pozove za dopolnitev. Rok za dopolnitev
vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva za
dopolnitev.
O vlogah odloči župan Občine Žalec z
odločbo oziroma sklepom. Odločba o odobritvi sredstev je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju. V tej pogodbi se
podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
Občina Žalec bo spremljala namensko
porabo odobrenih sredstev pri končnem prejemniku.
Občina Žalec
Št. 320-01-0028/2006-317
Ob-10791/06
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Žalec za leto 2006 (Uradni list RS, št. 16/05)
ter Pravilnika o dodeljevanju proračunskih
sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec (Uradni list RS, št.
80/02, 78/03 in 16/05), v nadaljevanju pravilnik objavlja Občina Žalec
javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev za
razvoj dopolnilnih dejavnosti v Občini
Žalec
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Žalec, Savinjske
čete 5, 3310 Žalec.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za namen sofinanciranje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini
Žalec in s tem k izboljšanju učinkovitosti
razporejanja dela na kmetijah ter zagotovitvi
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dodatnih zaposlitvenih možnosti in povečanja dohodka.
Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev za razvoj dopolnilnih dejavnosti za leto
2006, z možnostjo koriščenja do 31. 12.
2006 je 4,200.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 11011 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti Občine Žalec.
III. Končni prejemniki
Končni prejemniki nepovratnih sredstev
po tem razpisu so kmetije, ki opravljajo dejavnost na kmetiji in imajo stalno prebivališče v Občini Žalec.
Sredstva se dodeljujejo skladno z določili
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v
Občini Žalec.
Pomoč se lahko dodeli, če pomeni
vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma je
zanj nujno potrebna.
Pri investicijah v kmetijska gospodarstva
mora biti podana ocena možnosti obstoja
kmetijskega gospodarstva ter ustrezne poklicne sposobnosti in zmožnosti prejemnika
pomoči.
Upravičenci morajo vlogi za dodelitev
sredstev za posamezni namen priložiti podpisano izjavo, da niso prejeli sredstev iz
državnih in mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za posamezni
namen že prejeli.
IV. Predmet podpore: predmet podpore
so naložbe v obnovo ali novogradnjo ter
opremo prostorov za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter sofinanciranje
stroškov nastalih pri pridobivanju dokumentacije pri izdaji dovoljenja za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ureditev
prostorov.
V. Pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji:
1. Občina bo dodeljevala sredstva vlagateljem pod pogojem, da upravičenec
poda izjavo, da za posamezni namen ni
dobil sredstva iz državnega proračuna ali
mednarodnih virov, oziroma koliko sredstev je iz teh virov že pridobil. Dotacije
za posamezni namen oziroma investicijo
posameznemu upravičencu lahko skupaj
znašata največ do 40% upravičenih stroškov investicije.
2. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije za ta ukrep.
3. Nosilec kmetijskega gospodarstva in
nosilec dejavnosti morata imeti prijavljeno
stalno bivališče na sedežu opravljanja dejavnosti.
4. Nosilec kmetijskega gospodarstva
mora porabiti najmanj 25% delovnega časa
za kmetijsko dejavnost na lastni kmetiji.
5. Nosilec kmetijskega gospodarstva in
nosilec dejavnosti sta lahko stara največ 65
let v času oddaje vloge.
6. V uporabi mora imeti vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih površin.
za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov, ali
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih
sadovnjakov, ali
– 4 ha pašnikov, ali
– 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, jagod ali jagodičja oziroma 0,1 ha
proizvodnih površin pri pridelavi gob, ali
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– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž, ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin.
7. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
8. Predloženo mora biti mnenje Kmetijsko svetovalne službe o ekonomski upravičenosti investicije ter ocena možnosti preživetja kmetije.
9. Predložena mora biti vsa potrebna
gradbena dokumentacija in vsa ustrezna
pridobljena dovoljenja, kolikor gre za gradbene ukrepe.
10. Predloženo mora biti pooblastilo lastnika oziroma morebitnih solastnikov kmetije, kolikor gre za novogradnjo ali obnovo
objekta.
11. Končni prejemnik za naložbe v obnovo ali novogradnjo ter opremo prostorov za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
mora imeti registrirano dejavnost oziroma jo
registrirati pri ustreznem organu najkasneje
eno leto po prejemu pomoči.
12. Končni prejemnik sredstev za namen
projektne in tehnične dokumentacije mora
imeti registrirano dejavnost oziroma jo registrirati pri ustreznem organu največ tri leta
po prejemu pomoči.
13. Dejavnost, za katero so bila sredstva
dodeljena, se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev.
V tem obdobju se ne sme uvajati bistvenih
sprememb oziroma odtujiti naložbe ali uporabljati naložbo v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev.
Kot bistvene spremembe naložbe za ta
ukrep se štejejo spremembe, ki bistveno
vplivajo na naravo naložbe ali pogoje izvajanja.
Za višjo silo za ta ukrep se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni
bilo mogoče predvideti in katerih posledic ni
mogoče odvrniti:
– kmetova smrt;
– dolgoročna poklicna nezmožnost
kmeta;
– razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan, ko je bila sprejeta zaveza;
– hudo naravno nesrečo, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva;
– nenamerno uničenje objektov za živino
na kmetijskem gospodarstvu, epidemično
bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino
ali njen del.
O bistvenih spremembah ali nastopu
višje sile mora končni prejemnik nemudoma oziroma najpozneje v tridesetih dneh
obvestiti Občino Žalec, ki vodo ta postopek.
VI. Omejitve
1. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem razpisu, že prejel
sredstva Občine Žalec.
2. Upoštevani morajo biti pogoji državnih
pomoči.
3. Naložba mora izpolnjevati fizične omejitve za dopolnilne dejavnosti po predpisih o
kmetijstvu.
4. Za vsa dodeljena sredstva se bo obračunavala akontacija dohodnine v skladu z
veljavno zakonodajo.
5. Podpore za naložbe po tem javnem
razpisu se ne dodelijo za:
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– plačilo davkov, carin in dajatev pri
uvozu;
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški
vzdrževanja in najemnina, itd.);
– bančne stroške in stroške garancij;
– stroške promocije;
– nakup nepremičnine;
– naložbe v prostore za zasebno rabo
kmetov.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev. Struktura financiranja
je naslednja:
– do 40% upravičenih izdatkov se zagotovi iz proračunskih sredstev Občine Žalec;
– do 60% upravičenih izdatkov zagotovi
končni prejemnik.
2. Višina sofinanciranja za naložbe v dopolnilno dejavnost je omejena:
– najvišji znesek sofinanciranja na končnega prejemnika znaša 5,000.000 SIT.
3. Sredstva se izplačajo na podlagi enega do največ štirih zahtevkov končnega prejemnika za izplačilo sredstev. Rok za izplačilo nepovratnih sredstev znaša do 30 dni od
prejema popolnega zahtevka za izplačilo.
Zahtevku mora končni prejemnik priložiti
originalne račune z originalnimi dokazili o
njihovem plačilu.
4. Končni prejemnik pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali
jih je porabil nenamensko oziroma del ni
izvršil v skladu s programom, mora vrniti
vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
VII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
dodeljevanje sredstev za razvoj dopolnilnih
dejavnosti v Občini Žalec vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge;
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– postopek za izbor končnih prejemnikov;
– vzorec pogodbe;
– vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec in
– seznam obveznih prilog, ki jih mora
predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana in oddana v
skladu s to razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do vključno 31. avgusta 2006 vsak delavnik
med 9. in 13. uro pri Tilki Potočnik na Občini
Žalec, Savinjske čete 5, 3310 Žalec ali na
spletni strani www.zalec.si.
VIII. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošiljko na naslov Občina Žalec, Savinjske
čete 5, 3310 Žalec, do 31. avgusta 2006
(velja poštni žig 31. 8. 2006).
Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako: »ne odpiraj – vloga na
javni razpis Razvoj dopolnilnih dejavnosti«.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je
možno dobiti na Občini Žalec osebno ali na
tel. 713-64-36 vsak delavnik med 9. in 13.
uro pri Tilki Potočnik.
IX. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
4. septembra 2006 na Občini Žalec. Odpiranje vlog ni javno.
Če vloga ni popolna se vlagatelja najkasneje v roku 8 dni od odprtja vloge pisno

pozove za dopolnitev. Rok za dopolnitev
vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva za
dopolnitev.
O vlogah odloči župan Občine Žalec z
odločbo oziroma sklepom. Odločba o odobritvi sredstev je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju. V tej pogodbi se
podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
Občina Žalec bo spremljala namensko
porabo odobrenih sredstev pri končnem prejemniku.
Občina Žalec
Ob-10806/06
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Zreče (Ur. l. RS, št. 119/05), razpisuje Občina Zreče
javni razpis
za sofinanciranje
socialno varstvenih programov
in programov drugih društev
na območju Občine Zreče v letu 2006
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Zreče za
izvajanje nalog na področju socialnega varstva in programov društev za leto 2006. Za
izvajanje razpisanih programov ima Občina
Zreče v proračunu za leto 2006 okvirno zagotovljenih:
– proračunska postavka D 5 – sofinanciranje programov humanitarnih društev
600.000 SIT;
– proračunska postavka D 6 – sofinanciranje letovanja socialno ogroženih otrok
1,300.000 SIT;
– proračunska postavka R 02 – programi
društev 1,500.000 SIT.
2. Na razpisu lahko sodelujejo:
– organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom
ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti,
z namenom, da bi reševale socialne stiske
in težave občanov;
– invalidske organizacije kot prostovoljne
in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z
zakonom ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov
in občanov Občine Zreče;
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva ali
občinske programe izboljšanja kvalitete življenje ter druge pomembne programe za
občane Občine Zreče.
Izvajanje programov se mora nanašati
na območje Občine Zreče oziroma na njene občane.
3. V letu 2006 bo Občina Zreče sofinancirala naslednje naloge in programe:
– sofinanciranje programov in projektov
humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva;
– sofinanciranje letovanja zdravstveno in
socialno ogroženih otrok;
– sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč;
– organiziranje prostovoljnega dela z
vsemi generacijami;
– delovanje društev, ki izvajajo programe,
ki niso aktivnega komercialnega značaja in
ne spadajo med projekte kulturnih društev
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in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja, področja turizma, požarnega varstva in
se njihova dejavnost ne sofinancira iz drugih
proračunskih postavk.
4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo
na javni razpis s prilogami (obrazec lahko
dvignete v tajništvu Občine Zreče, Cesta na
Roglo 13b, Zreče);
b) dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Zreče oziroma da delujejo tudi na
območju Občine Zreče in odločbo o registraciji društva;
c) poročilo o delu in finančno poročilo
za leto 2005, če je program bil sofinanciran
s strani občinskega proračuna v letu 2005,
potrjeno na ustreznem organu društva;
d) davčno številko in številko žiro računa;
e) program dela in finančni načrt za leto
2006;
d) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, podatke o številu članov društva,
seznam članov z območja občine Zreče ter
podatke o višini članarine.
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta;
b) opis vsebinskega programa za vsako
prijavljeno akcijo, iz katerega bodo razvidni
tudi pričakovani učinki akcije, s prikazom
posameznih stroškov;
c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz
stroškov po posameznih elementih ter vire
financiranja;
d) časovno dinamiko realizacije pro
jekta.
Vsebina prijavljenega programa mora
ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer vloga ne bo uvrščena v obravnavo.
5. Merila za dodelitev sredstev:
– popolna dokumentacija – pogoj;
– sedež društva ali podružnice je na območju Občine Zreče oziroma je program
dejavnosti zastavljen tako, da organizacija
vključuje v program člane iz Občine Zreče;
– kvaliteta programov, (množičnost vključevanja, sodelovanje z okoljem, rezultati
udejstvovanj na različnih področjih...);
– vključenost članov iz Občine Zreče.
6. Rok za predložitev prijav in vseh
zahtevanih dokumentov je četrtek, 25. maj
2006, do 15. ure, osebno ali s priporočeno
pošto, na naslov: Občina Zreče, Cesta na
Roglo 13 b, Zreče. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za
programe socialnega varstva in programe
drugih društev 2006« z navedbo naslova
pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.
7. Občinska uprava po zaključku razpisa
pripravi predlog izbora izvajalcev in ga posreduje Komisiji za družbene in društvene
zadeve, ta pa v potrditev županu. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na občinski upravi Občine
Zreče (tel. 03/757-17-00).
Občina Zreče
Št. 01100-0005/2006-5
Ob-10808/06
Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje programov organizacij
in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti objavlja za leto 2006

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev
na področju socialno-humanitarnih
dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik
sofinancirala iz občinskega proračuna
za leto 2006
1. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarne dejavnosti.
2. Vsebina sofinanciranja
Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje
finančnih sredstev za izvajanje neprofitne
in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki
ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo
in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj
in zvez (v nadaljevanju: izvajalcev).
Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sredstev, ki jih na osnovi sprejetih
programskih nalog izvajalcem zagotavlja
Občina Vojnik iz sredstev proračuna.
Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so
namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci
izvajajo kot redne programe (zakonska ali
pogodbena obveznost),
– investicij v prostore društev.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Vojnik ali izvajajo dejavnost na območju Občine Vojnik
oziroma ne glede na sedež, če je program
dela zastavljen tako, da aktivno vključuje
občane Občine Vojnik;
– da imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da vsako leto Odboru za družbene
dejavnosti Občine Vojnik redno dostavljajo
poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
4. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost razpisa je 1,350.000 SIT.
5. Kriteriji in merila za izbor projektov in
programov ter za dodelitev sredstev
Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je natančen opis programa, poročilo o
porabljenih sredstvih za leto 2006 in število
občanov Občine Vojnik, vključenih v programe. Poleg tega bo komisija pri izboru
programov in projektov za sofinanciranje
upoštevala naslednje kriterije:
– program je usmerjen v preprečevanje,
lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov
oziroma drugih uporabnikov, izvajanje programa pa je v interesu Občine Vojnik;
– program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (za primere,
ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča posamezniku, da bi se samostojno
in enakovredno vključeval v vsakdanje
življenje);
– reference izvajalca – program se izvaja
že daljše časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega programa že več let uspešno deluje na območju Občine Vojnik;
– realnost programa – metode dela, strokovna ravnanja in druge aktivnosti v programu zagotavljajo dosego zastavljenega
cilja;
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– program je namenjen pomoči družinam
in posameznikom izven organizacije;
– program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga izobraževanja za člane ali širšo okolico;
– program dopolnjuje dejavnosti javnih
zavodov oziroma vsebuje elemente javnih
služb s področja socialnega varstva;
– sodelovanje prostovoljcev v izvajanju
programa (možnost vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja);
Za izpolnjevanje posameznega pogoja
se dodeli programu do 10 točk.
Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma predvideno udeležbo:
a) do 20 članov – 5 točk,
b) od 20 do 40 članov – 10 točk,
c) več kot 40 članov – 15 točk,
Upoštevajo se člani oziroma udeleženci,
ki so občani Občine Vojnik.
Posamezni program, katerega izvedba je
v posebnem interesu občine, se lahko dodatno točkuje v višini do 80% doseženih točk.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za
programe morajo biti porabljena v letu
2006.
7. Razpisni rok: rok za oddajo prijav je
do vključno 19. 5. 2006. Predlagatelji morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali
jih oddati osebno na naslov: Občina Vojnik,
Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s
priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v
tajništvu Občine Vojnik.
8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po
objavi razpisa interesenti dobijo na sedežu
Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, ali
na spletni strani www.vojnik.si,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so
navedeni v tem razpisu,
– natančen opis programov,
– poročilo porabe sredstev za leto 2005
in
– plan dela za leto 2006.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis Socialno-humanitarne dejavnosti 2006«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem prijav začel v roku osmih dni po roku
za oddajo prijav, v prostorih Občine Vojnik.
Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan,
se nadaljuje naslednji dan.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor
za družbene dejavnosti ne bo obravnaval.
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po
končanem zbiranju prijav. Občina Vojnik
bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o
sofinanciranju programov socialno-humanitarnih dejavnosti v 10 dneh po potrditvi
predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje informacij v zvezi z razpisom
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom v
času uradnih ur pri svetovalki za družbene dejavnosti Maji Čagalj Godec, tel.
780-06-23 in 78-00-620, e-mail: druzbene.dejavnosti@vojnik.si.
Občina Vojnik
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Št. 33002-0005/2006-4
Ob-10811/06
Na podlagi 6. člena Pravilnika o finančnih
intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vojnik (Ur. l. RS, št. 80/02)
in na podlagi Odloka o proračunu Občine
Vojnik za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 119/05),
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja Občine Vojnik objavlja
javni razpis
finančne intervencije za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Vojnik za leto
2006.
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Vojnik za leto 2006 v skupni višini
17,150.000 SIT.
II. Upravičenci
Upravičenci do sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva so:
– fizične osebe – kmetje, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo v Občini Vojnik stalno prebivališče ter njihova kmetija
leži na območju občine ter pravne osebe s
sedežem v Občini Vojnik, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo;
– društva, krožki in združenja, strokovne
in veterinarske službe, ki delujejo na področju kmetijstva v občini ali regiji, kjer imajo
svoj sedež oziroma so člani občani Občine
Vojnik.
III. Nameni dodeljevanja sredstev
1. Subvencije za ohranjanje kmetijskih
površin in odpravljanje zaraščanja
Višina razpisanih sredstev je 11,000.000
SIT.
Način razdeljevanja sredstev:
– Višina izplačanih sredstev se določi na
podlagi točkovnega sistema. Vrednost točke je odvisna od na razpis prispelih vlog, ki
ustrezajo razpisnim pogojem. Točkuje se:
– velikost kmetijskih zemljišč, ki se obdelujejo – 20 točk /ha,
– hribovske in strme kmetije –
60 točk/ha,
– število GVŽ – 30 točk/GVŽ,
– predaja kmetije mladim – 100 točk/ha,
– naravni pogoji kmetovanja – od 0 do
100 točk/ha,
– dodatni agrotehnični ukrepi (izboljšanje
travne ruše, razširitev kolobarja na njivah)
– 200 točk/ha posejane površine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– Upravičenci morajo biti lastniki ali najemniki najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč na
območju občine.
– Travne površine je potrebno obnavljati
z dosejavanjem in vsaj 1 X letno pokositi, pašnike popasti in sproti čistiti ter krčiti
grmovje.
– Na njivah je potrebno kolobariti z žiti,
okopavinami, TDM in rastlinami za zeleni
podor.
– Obtežba živine na obdelovalnih površinah je od 0,5-1,9 GVŽ/ha.
– Število živali na kmetiji mora biti najmanj 1 GVŽ/kmetijo, izjema so trajni nasadi
in proizvodnja zelenjave.
– Pod točko 4: pomoč pri predaji kmetije se lahko za isto zemljišče uveljavlja le
enkrat.
– Pod točko 5: kmetija ima težje pogoje
kmetovanja oziroma se ukvarja z ekološko
ali integrirano pridelavo.
– Pod točko 6: na podlagi računa se upoštevajo stroški za nakup semen trav, TDM,
krmnih in strniščnih dosevkov ter rastlin za
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zeleni podor na njivah. Veljajo računi za leto
2005 in za račune izdane v mesecu aprilu
pred izidom razpisa. Upoštevala se bo standardna poraba semen /ha.
Potrebna dokumentacija:
– izpolnjen razpisni obrazec;
– kopija zbirne vloge Neposredna plačila za leto 2006 Ministrstva za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano (priloženi obrazci A
- Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, B - Stalež živali, C - Prijava kmetijskih
zemljišč v uporabi za leto 2005 in fotokopija
predtiskanega obrazca Kmetijska zemljišča
v uporabi v letu 2004, D - Zahtevek za plačila na površino);
– potrdila članstva oziroma dokazila o
naravnih pogojih kmetovanja (ekološko, integrirano);
– fotokopija pogodbe / aneksa o vključitvi kmetije v Slovenski kmetijsko okoljski
program - SKOP;
– fotokopija darilne/izročilne pogodbe pri
predaji kmetije mladim v zadnjih 5 letih (velja le za tiste mlade kmete, ki pomoči še niso
uveljavljali v preteklih letih);
– fotokopije računov za nakup semen
trav, TDM, strniščnih in krmnih dosevkov.
2. Urejanje pašnih površin
Višina razpisanih sredstev je 500.000
SIT.
Namen ukrepa:
S sofinanciranjem spodbuditi pašno-kosno rabo travinja s ciljem obdržati stalež
živine, poseljenost krajine in ohranjati njen
zgled.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo biti lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč na območju občine;
– najmanjša površina je 1 ha za novo
urejene ali obnovljene in 0,5 ha za dodatno
razširjene površine za ta namen;
– izdelava ograje mora biti v skladu s
tehničnimi navodili, potreben je ogled in pozitivno mnenje svetovalne službe ter njena
ocena možnosti kot je navedeno v 5. členu
pravilnika;
– soglasje lokalne skupnosti (lokacijska
informacija), vlogi mora biti priložen posestni
list in kopija katastrskega načrta
– računi za nakup materiala.
Upravičeni stroški: sofinanciranje do
višine 40% stroškov za postavitev ograje
(električni pastir, žica, opora oziroma koli,
izolatorji), ureditev napajališč in solnic pri
napravi, obnovi ali razširitvi pašnika.
3. Ekološko kmetovanje
Višina razpisanih sredstev 350.000 SIT.
Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
Upravičeni stroški: sofinancirajo se stroški kontrole na ekoloških kmetijah v višini
15.000 SIT/kmeti.
Potrebna dokumentacija:
– izpolnjen razpisni obrazec;
– potrdilo o statusu ekološke kmetije oziroma o vključenosti kmetije v kontrolo ekoloških kmetij;
– dokazila o plačilu računa za stroške
kontrole v letu 2006.
4. Sofinanciranje osemenjevanja krav in
telic
Višina razpisanih sredstev je 1,300.000
SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva, namenjena umetnemu osemenjevanju krav in telic, se izplačujejo službam, ki imajo koncesijo za osemenjevanje

neposredno na podlagi izstavljenega računa. K računu je potrebno priložiti seznam
upravičencev-kmetov ter poročila o prvih
osemenitvah. Sofinancirajo se stroški v višini 1.500 SIT za prvo osemenitev krav in
telic.
5. Kmetijsko pospeševalna dejavnost in
izobraževanje
Višina razpisanih sredstev je 1,500.000
SIT.
Sredstva se izplačujejo pooblaščenim
organizacijam, ki opravljajo izobraževanja v
kmetijstvu, analize vzorcev zemlje in krme,
testiranje škropilnic in izdelavo tehnoloških
projektov in načrtov.
Pogoji za pridobitev sredstev in upravičeni stroški:
– kmetom se krijejo stroški izobraževanja
do višine 50%, stroški analiz zemlje in krme
do višine 50%, stroški testiranja škropilnic
do višine 100%, stroški izdelave projektov
in načrtov do 12% stroškov od celotne investicije oziroma največ do 30.000,00 SIT na
upravičenca;
– pooblaščenim izvajalcem aktivnosti se
krijejo plačila honorarjev in potnih stroškov
zunanjih predavateljev, stroški uporabe prostorov za izvedbo strokovnih ekskurzij in
demonstracijskih poskusov ter plačilo drugih
materialnih stroškov, vezanih na posamezno obliko izobraževanja za kmete do višine
50% stroškov izobraževanja.
Potrebna dokumentacija:
– izvajalec izobraževanja/aktivnosti predloži finančno ovrednoten program z ustreznimi dokazili,
– vlogo za sofinanciranje s priloženim
računom o izvedeni storitvi ter seznamom
in participacijo kmetov/uporabnikov storitev
za posamezne oblike izobraževanj oziroma
usposabljanj.
6. Sofinanciranje delovanja društev
Višina razpisanih sredstev je 800.000
SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Občina bo sofinancirala do 30% stroškov
za izvedbo programa društva, ki k vlogi priložijo:
– finančno ovrednoten program dela društva za tekoče leto,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
– število članov, ki so občani Občine Vojnik.
7. Vzdrževanje gozdnih cest: višina razpisanih sredstev je 700.000 SIT.
Namen ukrepa: letno vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest, ki jih predlaga
Zavod za gozdove, potrdi Občinski svet, občina pa sklene pogodbo z Ministrstvom za
kmetijstvo in Zavodom za gozdove.
Upravičenci: Zavod za gozdove kot
upravljavec gozdnih cest. Sredstva so namenjena za vzdrževanje kategoriziranih
gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih.
Pogoji za pridobitev sredstev
Vzdrževanje gozdnih cest lokalnim skupnostim nalaga 3. točka 38. člena Zakona
o gozdovih. Vzdrževanje kategoriziranih
gozdnih cest, zagotavlja Zavod tako, da v
sodelovanju z občino pripravi letni program
vzdrževanja, spremlja ter prevzame njegovo izvajanje. Izbor izvajalcev izvede občina
v sodelovanju z Zavodom za gozdove in
zagotovi plačilo opravljenega vzdrževanja.
Sredstva zagotavlja lokalna skupnost iz pristojbin, katere določa 6. čl. Uredbe o pristojbinah, za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
RS, 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02), ki jo
plačujejo lastniki zasebnih gozdov in s tem
posredno zagotavljajo sredstva za vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest, katere
so v zasebni in javni rabi. Drugi del sredstev
sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Občina Vojnik drugih
sredstev ne namenja za vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest, razen že navedene
namenske pristojbine.
8. Sofinanciranje zavarovalnih premij v
kmetijstvu
Višina razpisanih sredstev je 1,000.000
SIT.
Namen ukrepa: sredstva se namenjajo
za sofinanciranje zavarovalnih premij kmetijskih pridelkov.
Višina pomoči: do 20% zavarovalne premije sklenjenega zavarovanja, ki v skupnem
znesku ne sme presegati 1,000.000 SIT.
Potrebna dokumentacija:
Vlagatelj mora k vlogi priložiti:
– fotokopijo zavarovalne police sklenjene za tekoče leto,
– potrdilo o plačilu premije.
IV. Splošni pogoji: finančna sredstva se
bodo dodeljevala za v tekočem letu izvedene ukrepe. Sredstva za investicije se lahko
dodelijo le za investicije začete v tekočem
letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del
potrebno nujno pričeti že prej. Upravičenci morajo podati izjavo, da za posamezen
namen niso pridobili sredstev iz državnih
ali mednarodnih finančnih virov oziroma
koliko sredstev so iz teh virov za določen
namen že prejeli in priložiti ustrezno dokumentacijo. Vse pravočasno prispele vloge
bo obravnaval Odbor za kmetijstvo in razvoj
podeželja.
V. Razpisna dokumentacija in informacije: razpisni obrazci bodo vlagateljem na
voljo od 19. 4. 2006 v času uradnih ur ponedeljek, sreda, petek med 8. in 12. uro,
v sredo pa tudi med 14. in 16. uro v tajništvu občine. Dodatne informacije v zvezi z
razpisom lahko dobite na tel. 780-06-40 in
7800-620 (Petra in Irma), e-mail: gospodarstvo@vojnik.si, faks 7800-637.
VI. Rok za vložitev zahtevkov
Vloge za izvajanje ukrepov točk 1., 2., 5,
in 6. je potrebno vložiti najkasneje do 26. 5.
2006 Vloge oziroma dokazila za izvajanje
ukrepov točk 3., 4., 7. in 8. pa je potrebno
vložiti najkasneje do 18. 10. 2006.
Vloge se vložijo osebno v tajništvu Občine Vojnik ali s priporočeno pošto na naslov
Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik s
pripisom »Prijava na razpis Finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Vojnik za leto 2006«.
VII. Koriščenje sredstev: upravičenost
zahtevkov bo potrdil Odbor za kmetijstvo
in razvoj podeželja pri Občini Vojnik v roku
60 dni po preteku roka za oddajo vlog.
Rok dopolnitve nepopolnih vlog je 15 dni
od prejema poziva. V primeru nenamenske porabe sredstev bo prejemnik moral
vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila dalje.
Občina Vojnik
Št. 30000-0002-2006/1
Ob-10813/06
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Vojnik za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 119/05) ter
Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik (Ur. l. RS, št. 61/04)
župan Občine Vojnik objavlja

javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Vojnik v letu
2006
I. Predmet javnega razpisa
Finančna sredstva za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki
dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov in subvencioniranje obrestne
mere.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se
dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Vojnik, znaša 5,000.000 SIT.
II. Nameni, ukrepi in pogoji
Finančna sredstva se namenijo za:
1. Subvencioniranje obrestne mere
Skupna višina finančnih sredstev, ki se
dodeljujejo za subvencioniranje obrestne
mere je 1,500.000 SIT.
Sredstva se namenijo za spodbujanje
začetih investicij, za kar so upravičeni stroški materialnih investicij (nakup zemljišča,
zgradbe, opreme in strojev) in stroški nematerialnih investicij (nakup in pridobitev patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav,
nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk). Subvencioniranje obrestne
mere je v maksimalni višini 4% obrestne
mere za eno leto na podlagi pogodbe, sklenjene z banko od 16. 11. 2005. Upravičencu
se subvencionira obrestna mera za posojila
v maksimalni višini 20 mio SIT.
Med upravičene stroške ne spadajo
izdatki za nakup transportnih sredstev in
opreme z izjemo železniških vagonov.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči po regionalni karti je 40% upravičenih stroškov
posameznega projekta ali investicije, ki se
za majhna podjetja zviša za 15% in za srednje velika podjetja 7,5% upravičenih stroškov. Pri začetih investicijah mora prejemnik
pomoči prispevati najmanj 25% vrednosti
investicije. Investicijski projekti morajo ostati
v občini vsaj 5 let.
2. Sofinanciranje posameznih ukrepov v
obliki dotacij
Skupna višina finančnih sredstev, ki se
dodeljujejo v obliki dotacij je 3,500.000 SIT.
– Pridobitev ali podaljšanje standarda
kakovosti, ki je priznan v tujini, so upravičeni stroški do 45% upravičenih stroškov
pridobitve oziroma največ 350.000 SIT od
16. 11. 2005 dalje.
– Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški investicijskih programov:
za mala in srednje velika podjetja se krijejo stroški do 45% oziroma do maksimalne
višine 200.000 SIT od 16. 11. 2005 dalje.
Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj
25% vrednosti investicije. Investicijski projekti morajo ostati v občini vsaj 5 let.
– Prva udeležba na sejmu ali razstavi:
krijejo se upravičeni stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice v višini do 50%
upravičenih stroškov oziroma maksimalno
do 350.000 SIT od 16. 11. 2005 dalje.
Odpiranje novih delovnih mest: pomoč
za nove zaposlitve se lahko dodeli, če je
delovno mesto na območju Občine Vojnik za zaposlovanje ljudi, ki še niso bili
zaposleni, so ostali brez zaposlitve ali pa
se spremeni zaposlitev delavca iz določenega v nedoločen čas. Če delavec ni
občan Občine Vojnik, se sredstva dodelijo
v 2/3 višini.
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Upravičenci so delodajalci, ki so novo zaposlenega delavca zaposlili od 16. 11. 2005
dalje za nedoločen čas.
Upravičeni stroški za nove zaposlitve so
delni stroški bruto plač za obdobje dveh let
oziroma za zaposlitev delavca, ki:
– ni občan Občine Vojnik največ 200.000
SIT,
– je občan Občine Vojnik največ 300.000
SIT,
– se izključno ukvarja z raziskovalnimi
aktivnostmi največ 400.000 SIT.
Izpolnitev kriterija se ugotavlja na osnovi
dodatnih zaposlitev v podjetju v primerjavi
s povprečjem preteklih 12 mesecev. Pri odpiranju novih delovnih mest in zaposlovanju ljudi mora prejemnik pomoči prispevati
najmanj 25% sredstev iz lastnih virov, ki ne
smejo vsebovati pomoči. Nove zaposlitve
mora biti ohranjene najmanj dve leti.
III. Upravičenci
Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične
in pravne osebe, ki:
– imajo sedež ali enoto na območju Občine Vojnik in
– da poteka investicija na območju Občine Vojnik, in sicer:
– samostojni podjetniki in gospodarske
družbe, pri čemer se smiselno uporabljajo
pravila za
– majhna podjetja, ki ima manj kot 50
zaposlenih, ima letni promet, ki je manjši od
7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša
od 5 mio EUR in je neodvisno podjetje ter
– srednje velika podjetja, ki imajo manj
kot 250 zaposlenih, letni promet je manjši od
40 mio EUR ali bilančno vsoto, manjšo od
27 mio EUR in je neodvisno podjetje.
Do pomoči niso upravičena podjetja iz
sektorjev jeklarstva, premogovništva, transporta, kmetijstva in ribištva ter pomoč namenjena spodbujanju izvoza.
Do sredstev za razvoj niso upravičena
majhna in srednje velika podjetja, ki so v
prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa
so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je
izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
IV. Vsebina vloge:
1. Vloga Občine Vojnik za posamezen
namen, ki se dobi v tajništvu občine v času
uradnih ur od ponedeljka 24. 4. 2006 dalje
ali na internetni strani http://www.vojnik.si.
2. Odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje gospodarskih dejavnosti.
3. Potrdilo o plačanih davkih.
4. Izjava prosilca o višini lastnih sredstev
za posamezen namen.
5. Izjava, da podjetje ni v težavah in da
predstavlja razpisana pomoč spodbudo za
izvedbo nameravanega projekta.
6. Izjava, da za ta namen še ni dobil
državne pomoči oziroma kolikšen del je že
dobil iz drugih virov.
Za posamezne ukrepe je potrebno predložiti tudi:
* za subvencioniranje obrestne mere:
– pogodba o najemu posojila,
– bančni izračun realnih obresti za eno
leto;
* za pridobitev in podaljšanje standarda
kakovosti:
– dokazilo o plačilu,
– račun;
* za izdelavo projektne dokumentacije in
investicijskih programov:
– dokazilo o plačilu izdelave projektne
dokumentacije in investicijskih programov,
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– račun;
* za prvo udeležbo na sejmu ali razstavi:
– dokazilo o plačilu za najem, postavitev
in delovanje stojnice,
– račun;
* za odpiranje novih delovnih mest:
– odločbo o izpolnjevanju predpisanih
pogojev za opravljanje:
A) pridobitne dejavnosti in priglasitveni
list za s.p.
B) registrirane dejavnosti za gospodarske družbe.
– Dokazilo o zaposlitvi za nedoločen čas
(obrazec M1).
– Dokazilo Zavoda PIZ o številu zaposlenih na 31.03. 30.6, 30.9. in 31.12. preteklega leta ter na dan vloge.
– Dokazilo o povprečni letni plači zaposlenega na določenem delovnem mestu.
– Potrdilo o stalnem prebivališču novo
zaposlenega.
– Izjavo, da se novo zaposleni ukvarja
izključno z raziskovalno dejavnostjo.
– Potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje,
da je bila oseba, za katero uveljavljajo subvencijo, registrirana kot brezposelna oseba
najmanj en mesec pred dnem zaposlitve ali
dokazila, da se oseba prvič zaposluje (ftk.
delovne knjižice ali overjena izjava vlagatelja) ali dokazilo o spremembi zaposlitve
delavca iz določenega v nedoločen čas.
V. Rok in način prijave razpisa
Rok za prijavo na javni razpis je od 3. 5.
2006 do vključno 17. 11. 2006 do 12. ure.
Vloga z zahtevanimi dokazili mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno oddana v tajništvu Občine Vojnik, Keršova 8,
3212 Vojnik, najkasneje do roka prijave. Za
čas prejema se šteje, ko je vloga v tajništvu
Občine Vojnik.
Upravni organ Občine Vojnik lahko od
prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo dopolnjena v
določenem roku, se s sklepom zavrže.
Vse vloge bo obravnavala tričlanska komisija za dodelitev sredstev za razvoj malega gospodarstva, ki bo sprejela sklepe o
dodelitvi sredstev. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe v roku 40 dni od poteka roka
za prijave.
Vse informacije lahko dobite na sedežu
Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ali
po tel. 03/78-00-620 (Mojca) ali po e-pošti:
obcina@vojnik.si.
Občina Vojnik
Št. 32201-0001-2006/1
Ob-10814/06
Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04), 4.
člena Pravilnika o sofinanciranju programov
na področju turizma v Občini Vojnik (Ur. l.
RS, št. 17/04) in Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 119/05)
Občina Vojnik objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju turizma v letu 2006
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev na področju turizma v Občini Vojnik, ki vsebujejo naslednje
aktivnosti:
– ohranjanje kulturne in naravne dediščine,
– urejanje in varstvo okolja,
– organiziranje in usklajevanje prireditev,
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– izvajanje promocijske in informativne
dejavnosti,
– izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in
mladine za delovanje na področju turizma,
– projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi
več turističnih in drugih društev ter drugih
organizacij.
2. Za izvajanje razpisanih programov
ima Občina Vojnik v proračunu za leto 2006
predvideno 2,400.000 SIT. Sredstva morajo
biti porabljena do 31. 12. 2006.
3. Na razpis se lahko prijavijo društva,
ki delujejo na področju turizma na območju
Občine Vojnik.
4. Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati naslednje podatke:
– izpolnjeno vlogo, ki jo lahko dvignete na
sedežu Občine Vojnik, Keršova ul. 8, v času
uradnih ur. Dosegljiva pa je tudi na internetni
strani Občine Vojnik http://www.vojnik.si,
– dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Vojnik in da so registrirani po zakonu
o društvih,
– vsebinsko poročilo o delu in finančno
poročilo za leto 2005,
– vsebinski program dela in finančni načrt za leto 2006, ki ga je sprejel pristojni
organ,
– dokazilo, da imajo urejeno evidenco
o članstvu s seznamom oziroma številom
članov.
5. Programi bodo sofinancirani po merilih
iz Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju turizma v Občini Vojnik (Ur. l. RS,
št. 17/04).
6. Za pravočasne se bodo štele prijave,
ki bodo prispele na naslov do vključno 19. 5.
2006 do 12. ure. Prijave morajo biti oddane
v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za
sofinanciranje programov na področju turizma« na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica
8, 3212 Vojnik.
7. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni v roku 30 dni od izteka
roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi
društvi bodo sklenjene pogodbe.
8. Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi tel. 03/78-00-620 ali
041/677-686 (Mojca).
Občina Vojnik
Št. 430-1/2006-6
Ob-10945/06
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04) in 61. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 26/01 in 28/01) Četrtna skupnost
Moste Mestne občine Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športno rekreacijskih
in socialnih programov neprofitnih
organizacij, ustanov in društev, ki
delujejo na območju Četrtne skupnosti
Moste Mestne občine Ljubljana za leto
2006
I.
1. Uporabnik proračunskih sredstev je:
Četrtna skupnost Moste Mestne občine Ljubljana, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je: sofinanciranje športno rekreacijskih in socialnih programov, katerih cilj je kvalitetno preživljanje
prostega časa, druženje, vzdrževanje telesnega zdravja in socializacija in humanitarne akcije, s katerimi se rešujejo in blažijo
socialne stiske in težave posameznikov in
skupin ter vključevanje in povezovanje pre-

bivalcev Četrtne skupnosti Moste v aktivnosti, dejavnosti in tovrstne programe.
3. Vsebina vloge mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– ime in naziv potencialnega prejemnika
(pravne osebe),
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije ali AJPES,
– kopijo odločbe o registraciji,
– izjavo o angažiranju lastnih sredstev za
izvedbo programa,
– izjavo, da so neprofitno in nepridobitno
društvo, organizacija ali ustanova,
– izjavo, da je njihova dejavnost, aktivnost ali program za udeležence brezplačna
oziroma nepridobitno in neprofitno ovrednotena,
– opis namenov in ciljev programa, opis
načina izvedbe programa in izvedbenih rokov,
– vrednost in ceno celotnega projekta s
finančno konstrukcijo,
– parafiran vzorec pogodbe (vsaka
stran).
4. Merila in pogoji:
– ponudniki so lahko neprofitna društva,
organizacije in ustanove, ki so registrirane
kot pravne osebe in opravljajo dejavnosti in
aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa,
– da so registrirani in delujejo najmanj
eno leto,
– da delujejo in izvajajo aktivnosti ter programe v dobro in za prebivalce Četrtne skupnosti Moste na njenem teritoriju,
– da sodelujejo s Svetom Četrtne skupnosti Moste in ga obveščajo o svojih aktivnostih,
– da imajo prednost programi, pri katerih
je posebna pozornost namenjena otrokom,
mladostnikom in/ali starejšim občanom,
– da so programi za udeležence brezplačni oziroma ovrednoteni nepridobitno,
neprofitno (vključujejo zgolj materialne stroške) in upoštevajo načela solidarnosti ter
finančne in socialne razmere udeležencev.
Ob zaključku programa, dejavnosti ali
aktivnosti poda izvajalec finančno in vsebinsko poročilo, iz katerega bo razvidno izvajanje meril in pogojev.
5. Okvirna višina sredstev:
– za športno rekreacijske programe je na
razpolago 900.000 SIT,
– za programe socialne varnosti je na
razpolago 1,600.000 SIT.
Višina sredstev se oblikuje glede na finančno konstrukcijo, ki jo bo prosilec predložil in glede na višino razpoložljivih sredstev,
ki jih daje Četrtna skupnost Moste.
6. Uporaba sredstev: rok za izvedbo projektov oziroma programov in porabo odobrenih sredstev je 15. 9. 2006.
II.
1. Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis se pošlje priporočeno s
povratnico ali odda osebno na naslov: Četrtna skupnost Moste Mestne občine Ljubljana, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana, in sicer v
zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga
na javni razpis za sofinanciranje programov
športa in rekreacije in programov področja
socialne varnosti v ČS Moste, MOL«.
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo
prispele na sedež Četrtne skupnosti Moste,
Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana do dne 15. 5.
2006 do 15. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika
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Četrtne skupnosti Moste MOL, sicer ne bo
obravnavana.
2. Odpiranje vlog: bo javno, in sicer dne
18. 5. 2005 ob 18. uri v sejni sobi Četrtne
skupnosti Moste, Ob Ljubljanici 36 a, Ljubljana.
3. Odločanje o dodelitvi sredstev: o dodelitvi sredstev bo odločil Svet četrtne skupnosti Moste na predlog komisije. Zoper
sklep je možna pritožba v roku 8 dni od
prejema sklepa na Mestno občino Ljubljana,
županja, Mestni trg 1, Ljubljana.
4. Obvestilo o izidu javnega razpisa: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v
30 dnevih po sprejemu sklepa Sveta ČS
Moste.
5. Dvig
razpisne
dokumentacije: dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Darja Gogala,
Ana Marija Šimac ali Snežana Zrnić, tel.
01/544-23-75, faks 01/544-23-76, e-pošta:
mol.moste@siol.net.
Uradne ure: ponedeljek od 8. do 12. ure
in od 13. do 15. ure; sreda od 8. do 12.
ure in od 13. do 16. ure; petek od 8. do
12. ure.
Mestna občina Ljubljana
Četrtna skupnost Moste

Javne dražbe
Št. 440-4/2004
Ob-10684/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja
za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03,
86/04 in 37/05) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin na Mlaki pri
Kočevski Reki
1. Predmet prodaje:
Objekti in zemljišča na Mlaki pri Kočevski
Reki, in sicer stanovanjska hiša (nezasedena) v izmeri 211,58 m2, poslovni objekt menza (nezaseden) v izmeri 234,81 m2, garaža
lesena (nezasedena) v izmeri 172,74 m2,
poslopje gospodarsko (nezasedeno) v izmeri 137,11 m2, drvarnica lesena (nezasedena) v izmeri 22,10 m2 in rezervoar vode
63 m3. Vsi objekti stojijo na zemljišču parc.
št. 2420/1 v izmeri 2996 m2, od tega odpade
na dvorišče 2457 m2, gospodarsko poslopje
170 m2, poslovno stavbo 149 m2, poslovno stavbo 110 m2 in gospodarsko poslopje
110 m2. Zemljišča parc. št. 2417/2 – v naravi dvorišče v izmeri 87 m2, parc. št. 2417/3
– v naravi dvorišče v izmeri 70 m2, parc. št.
2419/1 – v naravi dvorišče v izmeri 260 m2,
parc. št. 2420/4 – v naravi dvorišče v izmeri
82 m2, parc. št. 2422/2 – v naravi dvorišče
v izmeri 110 m2, parc. št. 2423/5 – v naravi
dvorišče v izmeri 153 m2, parc. št. 2424/1
– v naravi dvorišče v izmeri 199 m2, parc. št.
2425/4 – v naravi dvorišče v izmeri 13 m2,
parc. št. 4469 – v naravi dvorišče v izmeri
148 m2, parc. št. 4470 – v naravi dvorišče
v izmeri 84 m2, parc. št. 123.S – v naravi
stavbišče v izmeri 57 m2, parc. št. 127.S – v
naravi gospodarsko poslopje v izmeri 76 m2

in parc. št. 136/1.S – v naravi stavbišče v
izmeri 80 m2.
Nepremičnine so vpisane v zk.vl. št. 334,
k.o. Koče.
Lastnik: Republika Slovenija, upravljavec
Ministrstvo za notranje zadeve.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh nepremičnin, ki so predmet prodaje, v celoti.
2. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja: izklicna cena za navedene nepremičnine, ki so predmet javne dražbe, znaša
24,871.850 SIT. Najnižji znesek zvišanja je
200.000 SIT.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu
obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
4. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnin.
5. Varščina:
Ponudniki morajo pred začetkom dražbe
vplačati kavcijo v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer:
Način plačila: virmansko
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve)
Sklicna
številka:
28
17116-2990008-48017106.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
6. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– možen je samo odkup vseh nepremičnin skupaj,
– uspeli dražitelj je dolžan v roku 30 dni
po opravljeni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana,
– kupec mora nepremičnine prevzeti
v roku 15 dni od sklenitve kupoprodajne
pogodbe, vendar ne pred plačilom celotne
kupnine,
– vse morebitne stroške, ki bi nastali v
zvezi s prodajo, plača kupec,
– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98, 17/00, 103/01 in
67/02) ni zavezanec za plačilo DDV,
– Vlada RS ali stalna komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega
premoženja MNZ s soglasjem predstojnika
lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer so ponudniki upravičeni do povrnitve stroškov v višini
izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.
7. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč po
predhodnem dogovoru z MNZ, GPU – UL,
Centrom za oskrbo Gotenica, kontaktna
oseba je Peter Šubic, tel. 01/894-01-61.
8. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo dne 19. 5. 2006 ob 10.
uri v sejni sobi na naslovu: MNZ, GPU – UL,
Center za oskrbo Gotenica, 1338 Kočevska
Reka.
9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo
pred pričetkom javne dražbe komisiji iz-
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ročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani
varščini.
Ministrstvo za notranje zadeve

Razpisi delovnih
mest
Ob-10948/06
Popravek
V javnem natečaju za zasedbo prostega delovnega mesta urednik(-ca) filmskega
programa – vodja oddelka, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 37 z dne 7. 4. 2006,
Ob-9514/06 (stran 2759), se datum do katerega kandidati pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev pravilno glasi »5. 5.
2006«.
Slovenska kinoteka
Št. 12
Ob-10357/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02) Višje delovno in socialno sodišče,
Urad predsednice, Dunajska cesta 22, Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec) – 1 prosto delovno mesto za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
štirimesečnim poskusnim delom.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Višje
delovno in socialno sodišče, Dunajska cesta
22, Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec).
3. Kratek opis dela: poročanje na sejah
senatov in izdelava osnutkov sodnih odločb,
priprava sodnih odločb za potrebe službe za
informatiko, priprava gradiva in sodelovanje
ter pisanje zapisnika na sejah oddelka.
4. Delo na tem delovnem mestu se lahko
opravlja v naslednjih nazivih: višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I. Izbrani
kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji
pravosodni svetovalec III.
5. Pogoji za opravljanje dela:
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – ZJU-UPB2),
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega tujega jezika.
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6. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– 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,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alinei (izda ga pristojno
sodišče) ali pisna izjava kandidata.
7. Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 8 dneh od objave
javnega natečaja na naslov: Višje delovno
in socialno sodišče, Urad predsednice, Dunajska cesta 22, Ljubljana ali na elektronski
naslov marjeta.dornik@sodisce.si z oznako
»javni natečaj«. Prijavljene kandidate bomo
o izbiri pisno obvestili v 15 dneh po opravljeni izbiri.
8. Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite pri vodji urada predsednice Marjeti Dornik, tel. št. 01/474-47-50.
Višje delovno in socialno sodišče
Št. 1-24/06
Ob-10361/06
Svet zavoda Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper, Martinčev trg 3, 6000 Koper,
razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž).
Direktor opravlja tudi funkcijo ravnatelja
OE Poklicne in strokovne šole in OE Strokovne gimnazije.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo direktorja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53.
členom v povezavi s 145. členom Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Ur. l. RS, št. 98/05UPB4).
Od kandidata se pričakuje, da ima pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Poleg dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je zaželjeno, da kandidati
priložijo, kratek življenjepis z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj ter programom
oziroma vizijo razvoja ter dela šole za mandatno obdobje.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Začetek dela je 1. september 2006.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, kratkim življenjepisom z navedbo posedanjih delovnih izkušenj ter programom oziroma vizijo razvoja
ter dela šole za mandatno obdobje pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet zavod Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper, Martinčev trg 3,
6000 Koper, z oznako »Prijava na razpis
za direktorja«.
Vloga bo štete za pravočasno, če bo
oddana s priporočeno pošiljko zadnji dan
roka.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru
v zakonitem roku.
Srednja ekonomsko-poslovna šola
Koper
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Št. 11001-1/2006
Ob-10363/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih - ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št.
32/06) objavlja Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta, javni natečaj za uradniško delovno mesto:
pripravnik – svetovalec.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas – 10 mesecev za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo pravne ali upravne
smeri,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– imeti morajo osnovno znanje dela z
računalnikom.
Kandidati morajo k svoji vlogi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– pisno izjavo oziroma potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
niso bili obsojeni na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– pisno izjavo oziroma potrdilo krajevno
pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo pripravnika
opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta, s pripisom »Javni natečaj – pripravnik«. Rok za prijavo je 8 dni in začne
teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije ter od objave na spletni
strani ministrstva, pristojnega za upravo.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo pisno obveščeni v roku 8
dni po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu
bo vročena upravna odločba, drugim kandidatom bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas 10 mesecev, s
polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Silva Skutnik, na tel. 02/887-96-03.
Občina Muta
Ob-10418/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 in 113/05),
Zveza kulturnih društev Grosuplje objavlja
javni natečaj za prosto delovno mesto
svetovalca(ke) II za področje kulture.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih: svetovalec III, svetovalec II oziroma svetovalec I.
Sedež delovnega mesta je na sedežu
Zveze kulturnih društev Grosuplje, Adamičeva cesta 16, Grosuplje.

Delovno področje:
– sodelovanje pri oblikovanju strategije
razvoja in programov kulture v občini,
– skrb za nemoteno delovanje zveze na
osnovi zakonskih predpisov in statuta zveze,
– skrb za nemoteno finančno poslovanje
zveze,
– spremljanje dela društev, strokovna
pomoč društvom, skrb za njihov razvoj in
usklajevanje dela društev povezanih v Zvezo kulturnih društev Grosuplje,
– sodelovanje z Javnim skladom RS za
kulturne dejavnosti,
– organizacija prireditev lokalnega pomena,
– kinematografska dejavnost,
– upravljanje kulturnega doma,
– priprava koledarja kulturnih prireditev
v občini,
– sodelovanje z lokalno skupnostjo pri
pripravi razpisov in sodelovanje pri nalogah
na področju kulture, pomembnih za lokalno
skupnost.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Posebni pogoji:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri,
– znanje tujega jezika,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju kulturnih dejavnosti,
– organizacijske sposobnosti,
– znanje računalniških aplikacij.
K pisni prijavi mora kandidat/ka priložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih,
– vizijo razvoja kulture v občini,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisno izjavo kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Kandidati naj pisno prijavo z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v osmih
dneh od dneva te objave, na naslov: Občina
Grosuplje, Urad za gospodarstvo družbene dejavnosti in finance, Taborska cesta 2,
1290 Grosuplje, s pripisom Ne odpiraj »javni
natečaj za delovno mesto«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljenem natečajnem postopku. Z izbranim
kandidatom(ko) bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom s šestmesečnim poskusnim delom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 01/788-87-58.
Zveza kulturnih društev Grosuplje
Št. 300/06
Ob-10513/06
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, objavlja javni natečaj za naslednje
prosto delovno mesto:
podsekretar/-ka v Sekretariatu.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pogoji:
– najmanj univerzitetna izobrazba družboslovne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Uradnik/-ca bo naloge opravljal/-a v nazivu podsekretar/-ka. Uradnik/-ca bo opravljal/-a naloge s področja delovnega prava.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s
pridobljeno izobrazbo s področja kadrovskega managementa.
Dokazila, ki jih mora kandidat/-ka predložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu (če ga kandidat/-ka ima),
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma fotokopija druge verodostojne listine iz katere sta
razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Kandidat/-ka mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan/-ka Republike Slovenije ter 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.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora
opraviti v roku enega leta od imenovanja v
naziv. Poleg navedenih mora kandidat/-ka
izpolnjevati še splošne pogoje, določene z
Zakonom o javnih uslužbencih.
Izbrani/-a javni/a uslužbenec/-ka bo sklenil/-a delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in šestmesečnim
poskusnim delom. Delo bo opravljal/-a na
sedežu Ministrstva za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana.
Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave, v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta, s
kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si. Obravnavali bomo
samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije dobite po tel. 01/478-60-56.
Kandidate/-ke bomo o izboru pisno obvestili
v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Ministrstvo za zdravje
Št. 110-14/2006-1
Ob-10515/06
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana,
Kotnikova 5, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
svetovalec/-ka.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu svetovalec/-ka I, svetovalec/-ka II in svetovalec/-ka III. Javni uslužbenec bo opravljal naloge v nazivu svetovalec/-ka III.
Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:

– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj.
Drugi pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnih
razmerij, ter pogoje iz drugega odstavka 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke:
– poznavanje strukturnih skladov,
– poznavanje posameznih ukrepov 1.
prednostne naloge EPD 2004-2006,
– poznavanje področja izvajanja kontrol
v skladu z Uredbo komisije o sistemih spremljanja in nadzora 438/2001,
– znanje in izkušnje s področja koriščenja Strukturnih skladov,
– poznavanje področja dela Ministrstva
za gospodarstvo in drugih ministrstev na ravni 1. prednostne naloge EPD 2004-2006,
– poznavanje področja državne pomoči,
– poznavanje zakonodaje s področja
Strukturnih skladov,
– poznavanje javnih financ,
– znanje angleškega jezika.
Kandidati/-ke morajo vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazila o opravljenem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat/-ka ima),
– pisno izjavo kandidata/-ke, da ni bil/-a
pravnomočno obsojen/-a 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,
– pisno izjavo, da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku, oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Pogoje, ki kandidatom omogočajo prednost pri izbiri, bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil in na podlagi
pogovora z njimi.
Delovne naloge izbranega kandidata/ke
bodo:
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– pomoč in podpora odgovorni osebi za
kontrolo po 4. členu za projekte, ki niso še
procesirani so pa že izplačani;
– opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.
Z izbranim kandidatom/-ko bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Delo bo opravljal /-la na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Izbrani kandidat/-ka bo moral/-a predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, morajo
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ta pogoj izpolniti v enem letu od imenovanja.
Kandidate/-ke 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, Ljubljana, Kotnikova 5, v zaprti ovojnici, z oznako »Za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/478-32-20.
Kandidate/ke bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po končanem izbirnem postopku.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 105
Ob-10527/06
Svet zavoda Osnovne šole Valentina Vodnika, Ljubljana, Adamičeva 16, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja (m/ž).
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in 145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- ZOFVI (Ur. l. RS, št. 115/03 - uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za pet let.
Predvideni začetek dela bo 18. 7. 2006
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah in kratkim življenjepisom, pošljite
najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet Osnovne šole Valentina Vodnika Ljubljana, Adamičeva 16, z oznako:
»Prijava za razpis za ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Valentina Vodnika,
Ljubljana
Št. 1102-15/2006/1
Ob-10536/06
Vlada Republike Slovenije, Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec (m/ž) v Službi za pravne in
kadrovske zadeve.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih:
svetovalec II in svetovalec I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu svetovalec
II v Službi za pravne in kadrovske zadeve.
Opis del in nalog:
– sodelovanje pri pripravi predpisov in
drugih zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– sodelovanje z drugimi organi, institucijami in uporabniki;
– samostojna priprava analiz, informacij,
poročil in drugih gradiv;
– spremljanje predpisov z delovnega področja;
– vodenje in odločanje v manj zahtevnih
predpisanih postopkih z delovnega področja;
– sodelovanje v projektnih skupinah;
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– samostojno opravljanje drugih nalog
pravne narave.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper kandidata ne sme biti vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev oziroma 7
mesecev delovnih izkušenj, če ima kandidat
univerzitetno izobrazbo;
– državni izpit iz javne uprave.
Delovne izkušnje so delovna doba na
delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti
stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem
delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo
tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem
mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira.
Kandidat, ki nima opravljanega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj
izpolniti v letu dni po imenovanju v naziv.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati priložiti prijavi za zasedbo
delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
– fotokopija potrdila o izobrazbi;
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga kandidat ima;
– fotokopija delovne knjižice ali drugega ustreznega dokazila (pogodbe o zaposlitvi), iz katerega je razvidna delovna doba
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih;
– potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
(izdaja ga Ministrstvo za pravosodje);
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izdaja ga krajevno pristojno
sodišče).
Potrdili, navedeni v sedmi in osmi alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter, da zoper kandidata ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi na-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri, sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Delo bo opravljal v Službi za pravne in
kadrovske zadeve.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot
12, 1000 Ljubljana. Pri prijavi se obvezno
sklicujte na številko: 1102-15/2006.
Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana
na pošto zadnji dan roka za prijavo. Rok za
prijavo na javni natečaj je 8 dni in začne teči
naslednji dan po objavi javnega natečaja v
Uradnem listu RS.
Vloge, ki ne bodo popolne ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem zakonodaje s področja
državne uprave in zakonodaje EU;
– s poznavanjem področja ravnanja z
dokumentarnim gradivom;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika;
– z znanjem uporabe računalniških programov: MS Word in MS Excel;
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite pri Tjaši Zrnec, na tel. 01/24-15-178 in Majdi Kmet,
na tel. 01/24-15-120.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 1102-14/2006/1
Ob-10537/06
Vlada Republike Slovenije, Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec (m/ž) v Sektorju za nacionalne račune.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih:
svetovalec II in svetovalec I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu svetovalec
II v Sektorju za nacionalne račune, na področju letnih in četrtletnih kategorij proizvodnih računov.
Opis del in nalog:
– spremljanje statističnih raziskovanj za
pripravo nacionalnih računov;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– sodelovanje z drugimi organi, institucijami in uporabniki doma in v tujini;
– samostojna priprava analiz, informacij,
poročil in drugih gradiv;
– spremljanje predpisov z delovnega področja;

– vodenje in odločanje v manj zahtevnih
predpisanih postopkih z delovnega področja;
– sodelovanje v projektnih skupinah.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper kandidata ne sme biti vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev oziroma 7
mesecev delovnih izkušenj, če ima kandidat
univerzitetno izobrazbo;
– državni izpit iz javne uprave.
Delovne izkušnje so delovna doba na
delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti
stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem
delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo
tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem
mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira.
Kandidat, ki nima opravljanega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj
izpolniti v letu dni po imenovanju v naziv.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati priložiti prijavi za zasedbo
delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
– fotokopija potrdila o izobrazbi;
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga kandidat ima;
– fotokopija delovne knjižice ali drugega ustreznega dokazila (pogodbe o zaposlitvi), iz katerega je razvidna delovna doba
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih;
– potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
(izdaja ga Ministrstvo za pravosodje);
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izdaja ga krajevno pristojno
sodišče).
Potrdili, navedeni v sedmi in osmi alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več
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kot šest mesecev ter, da zoper kandidata
ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo
izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri, sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Delo bo opravljal v Sektorju za nacionalne račune.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Parmova 33, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot
12, 1000 Ljubljana. Pri prijavi se obvezno
sklicujte na številko: 1102-14/2006.
Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana
na pošto zadnji dan roka za prijavo. Rok za
prijavo na javni natečaj je 8 dni in začne teči
naslednji dan po objavi javnega natečaja v
Uradnem listu RS.
Vloge, ki ne bodo popolne ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
v kolikor bo to potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem dela na področju nacionalnih računov in ekonomske statistike;
– z znanjem uporabe interneta in računalniških programov: MS Word, MS Excel
in MS Access;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite pri Janja Kalin na tel. 01/241-51-96 in Karmen
Hren na tel. 01/241-51-84.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 1101-16/2006/3
Ob-10566/06
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
0131-17/2006/2 z dne 13. 3. 2006 objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
finančni sistem 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 finančni sistem 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 finančni
sistem 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
Št. 1101-28/2006/1
Ob-10567/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
vodja Notranjerevizijske službe.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba,
– 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),
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– izpit za državnega notranjega revizorja.
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),
– fotokopija potrdila o opravljenem izpitu
za državnega notranjega revizorja,
– 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.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– vodenje Notranjerevizijske službe,
– priprava strateškega in letnega načrta
ter poročil,
– izvajanje notranjih revizij,
– pregledovanje in odobravanje revizijskih poročil in priporočil in sodelovanje pri
razčiščevalnih sestankih,
– svetovanje,
– priprava metodologije za državno notranje revidiranje v Ministrstvu za finance,
– priprava in izvajanje programa zagotavljanja in izboljševanja kakovosti,
– izvajanje nalog, povezanih z zahtevami
EK na področju revidiranja EU sredstev,
– sodelovanje z notranje organizacijskimi enotami in zunanjimi institucijami.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Notranjerevizijski službi, Ministrstva za finance,
Prežihova 4, Ljubljana, v nazivu notranji revizor-podsekretar.
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
1101-28/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 01/369-63-24 (Nataša Lazovič), o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa na številko 01/369-63-20
(Barbara Kotar Palčič).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 1101-30/2006/1
Ob-10568/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za upravni postopek na drugi stopnji s področja carinskih in davčnih zadev.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni izobrazba pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev 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 imenovanja v naziv),
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
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 strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– 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.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,

– vodenje manj zahtevnih upravnih postopkov na drugi stopnji,
– zastopanje v manj zahtevnih postopkih
upravnega spora,
– pripravljanje odgovorov na tožbe in pritožbe v upravnem sporu ter pripravljanje
pritožb in izrednih pravnih sredstev,
– vodenje evidenc in priprava poročil,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za upravni postopek na drugi stopnji s
področja carinskih in davčnih zadev, Ministrstva za finance, Šmartinska 55, 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
1101-30/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 01/369-63-24 (Nataša Lazovič), o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa na številko 01/478-28-74
(Vladenka Žlender).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 1101-27/2006/1
Ob-10569/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za proračun.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– najmanj 7 mesecev 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
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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.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– strokovna pomoč pri pripravi in izvrševanju proračuna RS,
– usklajevanje s proračunskimi uporabniki na strokovni ravni,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za proračun, 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
1101-27/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 01/369-63-24 (Nataša Lazovič), o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa na številko 01/369-64-70
(Alenka Bratušek).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 300-04/2006
Ob-10661/06
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka in
v skladu z 58. in 59. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02,
02/04, 23/05, 62/05, 113/05, 21/06 in 23/06)
generalna direktorica Veterinarske uprave
Republike Slovenije objavlja javni natečaj za
zasedbo štirih uradniških delovnih mest:
1. uradnega(e)
veterinarja(ke)
–
svetovalca(ke) v Veterinarski upravi RS,
Notranji veterinarski inšpekciji,
a) uradnega(e)
veterinarja(ke)
–
svetovalca(ke) v Veterinarski upravi RS,
Notranji veterinarski inšpekciji, Območni
urad Celje, Oddelek za javno veterinarsko zdravstvo,
b) uradnega(e)
veterinarja(ke)
–
svetovalca(ke) v Veterinarski upravi RS,
Notranji veterinarski inšpekciji, Območni
urad Kranj,
c) uradnega(e)
veterinarja(ke)
–
svetovalca(ke) v Veterinarski upravi RS,
Notranji veterinarski inšpekciji, Območni
urad Nova Gorica.

Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– morajo biti doktorji veterinarske medicine;
– imeti morajo najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– obvladati morajo uradni jezik;
– potrebno je osnovno znanje enega tujega jezika;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– imeti morajo veterinarsko licenco po
Zakonu o veterinarstvu.
K prijavi z življenjepisom morajo
kandidati(ke) priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o veterinarski licenci;
– fotokopijo potrdila o znanju enega tujega jezika;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– pisno izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da niso bili obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– pisno izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– vodenje in odločanje v manj zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.
2. Svetovalca(ke) v Veterinarski upravi RS, Služba za splošne zadeve, Oddelek za splošne, pravne in kadrovske
zadeve.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– Imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo ekonomske smeri;
– imeti morajo najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj za visoko strokovno
izobrazbo oziroma najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj za univerzitetno izobrazbo;
– obvladati morajo uradni jezik;
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– potrebno je osnovno znanje enega tujega jezika;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka.
K prijavi z življenjepisom morajo
kandidati(ke) priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o znanju enega tujega jezika;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– pisno izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da niso bili obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– pisno izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– pomoč pri pripravi predpisov in zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.
Izbrani(a) kandidati(ke) bodo delo
opravljali(e):
– pod točko 1. a) v Veterinarski upravi
Republike Slovenije, Notranja veterinarska
inšpekcija, Območni urad Celje, Oddelek
za javno veterinarsko zdravstvo, na naslovu
Ljubljanska cesta 1A, 3000 Celje, oziroma v
drugih uradnih prostorih, kjer Območni urad
Celje opravlja svoje naloge;
– pod točko 1. b) v Veterinarski upravi
Republike Slovenije, Notranja veterinarska
inšpekcija, Območni urad Kranj, na naslovu
Kranjska cesta 16, 4202 Naklo, oziroma v
drugih uradnih prostorih, kjer Območni urad
Kranj opravlja svoje naloge;
– pod točko 1. c) v Veterinarski upravi
Republike Slovenije, Notranja veterinarska
inšpekcija, Območni urad Nova Gorica, na
naslovu Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova
Gorica, oziroma v drugih uradnih prostorih,
kjer Območni urad Nova Gorica opravlja
svoje naloge;
– pod točko 2. v Veterinarski upravi Republike Slovenije, Služba za splošne zadeve, Oddelek za splošne, pravne in kadrovske zadeve, na naslovu Parmova 53,
1000 Ljubljana.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto
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kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave in
strokovnega izpita iz upravnega postopka
pod pogojem, da bodo v primeru izbora na
delovno mesto navedeni(e) izpit(e) opravile
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Kandidati(ke) pošljejo pisne prijave z
dokazili – v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj« in z navedbo delovnega mesta – na naslov: Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dneva objave.
Kandidati(ke) bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave. O
izbiri/neizbiri bo izbranemu(i)/neizbranemu(i)
kandidatu(ki) izdan in vročen sklep.
Po dokončnosti sklepa o izbiri bo z
izbranim(o) kandidatom(ko) sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Informacije dobite na tel. 01/300-13-23
(Maja Švrljuga).
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Št. 033-01/2006
Ob-10686/06
Občina Laško, Mestna ulica 2, 2370 Laško, na podlagi 56. in 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni natečaj za zasedbo uradniških delovnih mest:
1. Direktor občinske uprave.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu
sekretar.
Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega
mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali družboslovne smeri, ali visoka
strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem upravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega
dela,
– poznavanje področja dela občinske
uprave,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega tujega jezika,
– poznavanje osnovnih računalniških
programov,
– vozniški izpit B kategorije.
Okvirna vsebina dela: vodenje občinske
uprave in urada župana, organizacija in koordinacija dela med notranjimi organizacijskimi enotami, skrb za zakonito, pravočasno
in učinkovito delo občinske uprave, izdajanje
odločb v upravnem postopku na 1. stopnji,
opravljanje najzahtevnejših strokovnih in drugih nalog v občinski upravi, izvajanje drugih
nalog po pooblastilu in navodilu župana.
Delovno razmerje bo sklenjeno za dobo
5 let, s polnim delovnim časom.
2. Višji svetovalec za investicije – nizke gradnje.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu višji svetovalec
III ali višji svetovalec II. Izbrani kandidat bo
imenovan v naziv višji svetovalec III.
Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega
mesta so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
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– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega tujega jezika,
– poznavanje osnovnih računalniških
programov,
– vozniški izpit B kategorije.
Okvirna vsebina dela: priprava dokumentacije za oddajo del, sodelovanje pri
razpisih za izbor izvajalcev, vodenje investicij, opravljanje nadzora nad izvajanjem investicij, samostojno opravljanje drugih nalog
po navodilu nadrejenega.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
trimesečnim poskusnim delom.
Delo na delovnih mestih iz 1. in 2. točke
se bo opravljalo na sedežu Občine Laško,
Mestna ulica 2, Laško.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati iz 1. in 2. točke izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– 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.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo oziroma pisna izjava kandidata
o nekaznovanosti,
– potrdilo pristojnega sodišča oziroma
pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem
postopku.
Izbrana kandidata bosta morala pred
sklenitvijo pogodbe predložiti zgoraj navedena dokazila v originalu.
Če kateri izmed izbranih kandidatov
nima opravljenega državnega izpita iz javne
uprave ter strokovnega izpita iz upravnega
postopka, ju mora opraviti v roku enega leta
od imenovanja v naziv.
Natečajna komisija bo v izbirni postopek uvrstila samo popolne vloge, strokovno
usposobljenost kandidatov pa bo presojala
na podlagi dokazil v prijavi in razgovora s
kandidati.
Rok prijave je 8 dni od objave javnega
natečaja v Uradnem listu RS.
Pisne prijave z dokazili se pošljejo na
naslov: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško, s pripisom »javni natečaj« in navedbo delovnega mesta.
Sklepa o izbranih kandidatih in sklepi o
neizbranih kandidatih bodo posredovani v
15 dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite pri Tanji Grabrijan, na tel.
03/733-87-13.
Občina Laško
Št. 110-2/2006
Ob-10709/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 in št. 113/05)

minister za obrambo na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 0131-14/2006/4 z
dne 27. 3. 2006 objavlja javni natečaj za
položaj
generalnega direktorja Direktorata za
logistiko v Ministrstvu za obrambo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne sme biti oseba z dvojnim državljanstvom;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma 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;
– 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;
– pisno izjavo kandidata, da nima dvojnega državljanstva;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba; oziroma drugega
ustreznega dokazila (na primer pogodba o
zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo
tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Ur. l. RS, št. 87/01, 48/03, 101/03);
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da
se bo zanj opravilo varnostno preverjanje
v skladu s 35. členom Zakona o obrambi
(Ur. l. RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno
besedilo).
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 – 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
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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 rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom 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 (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«. ter varnostno preverjanje v skladu s 35. členom Zakona o obrambi
(Ur. l. RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno
besedilo).
Na predlog ministra za obrambo bo izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za logistiko v Ministrstvu
za obrambo imenovala Vlada Republike
Slovenije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v
nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja
v naziv višji sekretar, na sedežu organa v
Ljubljani, Vojkova cesta 55.
Generalni direktor Direktorata za logistiko v Ministrstvu za obrambo bo najkasneje
v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja
vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Upravna akade
mija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu RS.
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, Jože Romšek, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova
2, Ljubljana, tel. 01/432-51-25. 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 obrambo
Št. 119-3/2006-16
Ob-10711/06
Upravna enota Ljubljana v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02, 110/02, 2/04 (10/04 – popr.),
23/05, 62/05 Odl. US, 75/05 Odl. US in
113/05 in 21/06 Odl. US) objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta:
1. Vodja oddelka v Oddelku za okolje
in prostor ter premoženjsko pravne zadeve v Izpostavi Center, ki se lahko opravlja
v nazivu višji svetovalec I.
Delovne naloge:
– vodenje, organiziranje in koordiniranje
dela v oddelku,
– sodelovanje z drugimi oddelki z delovnega področja,
– sodelovanje pri oblikovanju najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne, arhitekturne ali gradbene
smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj (v primeru, da bo imel izbrani kandidat univerzitetno strokovno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem, se predpisane
delovne izkušnje skrajšajo za tretjino),
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja na lokaciji
Adamič-Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani.
2. Referent v Oddelku za javni red
Sektorja za upravne notranje zadeve, ki
se lahko opravlja v nazivu referent IV.
Delovne naloge:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– vodenje enostavnih evidenc in opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil
iz evidenc,
– prevzem, izdaja in vodenje evidence
zaračunljivih tiskovin in plačanih upravnih
taksah,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– sprejemanja plačila upravnih storitev.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj srednja izobrazba upravno
administrativne, ekonomske ali splošne
smeri,
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– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na lokaciji AdamičLundrovo nabrežje 2 v Ljubljani.
3. Referent – matičar v Oddelku za
matične zadeve Sektorja za upravne notranje zadeve, ki se lahko opravlja v nazivu
referent IV.
Delovne naloge:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– vodenje enostavnih evidenc in opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil
iz evidenc,
– prevzem, izdaja in vodenje evidence
zaračunljivih tiskovin in plačanih upravnih
taksah,
– sodelovanje pri sklepanju zakonskih
zvez,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– sprejemanja plačila upravnih storitev.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj srednja izobrazba upravno
administrativne, ekonomske ali splošne
smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– izpit za matičarja,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na lokaciji AdamičLundrovo nabrežje 2 v Ljubljani.
V izbirni postopek se lahko uvrstijo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka.
Poleg posebnih pogojev mora kandidat
izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, ter pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Prijavi pod tč. 1, tč. 2 in tč. 3 morajo kandidati priložiti fotokopije naslednjih dokazil:
– potrdila o državljanstvu,
– potrdila o izobrazbi,
– delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba oziroma fotokopija druge verodostojne listine, iz katere sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe,
– potrdila o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave (samo kandidati, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto pod tč. 1),
– potrdila o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu (samo kandidati, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto pod tč. 2
in tč. 3)
– potrdila o opravljenem izpitu za matičarja (samo kandidati, ki se prijavljajo na
prosto delovno mesto pod tč. 3),
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– potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper
kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni izjavi, iz osme in devete alinee prejšnjega odstavka, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Upravna enota Ljubljana, Služba za kadre (z
označbo »za javni natečaj – vodja oddelka v
Oddelku za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve v Izpostavi Center« oziroma »za javni natečaj – referent v Oddelku
za javni red v Sektorju za upravne notranje
zadeve« oziroma »za javni natečaj – referent-matičar v Oddelku za matične zadeve
v Sektorju za upravne notranje zadeve«),
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana ali
na elektronski naslov: ue.ljubljana@gov.si.
Rok za vlaganje prijav za delovno mesto
vodje oddelka je 15 dni, za delovni mesti referent in referent-matičar pa 8 dni od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za
prijavo. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 01/306-31-71
(Nataša Kotnik).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Ljubljana
Št. 1102-19/2006/1
Ob-10737/06
Republika Slovenija, Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana: objavlja prosto strokovno-tehnično
delovno mesto:
pripravnika (m/ž) v Sektorju za demografske in socialne statistike, v Oddelku
za statistiko življenjske ravni, na področju socialnih statistik in statistik dohodkov v gospodinjstvih.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri.
Kandidati morajo k svoji vlogi z življenjepisom priložiti fotokopijo potrdila o izo
brazbi.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas, in sicer
za čas opravljanja pripravništva in sicer za
osem mesecev. Pravice in obveznosti se
bodo določile glede na strokovno-tehnično
delovno mesto analitik III.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Delo bo opravljal v Sektorju za demografske in socialne statistike, v Oddelku za
statistiko življenjske ravni, na področju so-
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cialnih statistik in statistik dohodkov v gospodinjstvih.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanim dokazilom v osmih dneh po objavi na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot
12, 1000 Ljubljana. Ob prijavi se obvezno
sklicujte na številko: 1102-19/2006/1.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem statistik dohodka;
– s poznavanjem metodologije anketiranja gospodinjstev;
– z znanjem modeliranja in izgradnje podatkovnih baz;
– z znanjem uporabe računalniških programov: MS Word, MS Excel in MS Access
ter Interneta;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Dodatne informacije lahko dobite pri Rihardu Ingliču, na tel. 01/234-07-96.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 014-26/2006
Ob-10738/06
Župan Mestne občine Koper objavlja razpis za imenovanje
direktorja gledališča Koper-Teatro Capodistria, Verdijeva ulica 3, Koper.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodilnih delovnih mestih, ki dajejo izkušnje
v poslovnem in umetniškem vodenju ter poznavanje področja dela gledališča in kulturne dejavnosti;
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela;
– znanje slovenskega jezika;
– znanje italijanskega jezika in enega
svetovnega jezika.
Ob prijavi na razpis mora kandidat za direktorja predložiti program razvoja zavoda.
Kandidata za direktorja bo na podlagi
predhodnega mnenju sveta zavoda imenoval župan Mestne občine Koper za dobo
petih let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v roku 8 dni od dneva objave razpisa na naslov: Mestna občina Koper, Urad
za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva
10. 6000 Koper, v zaprti ovojnici s pripisom
''Razpis-direktor Gledališča Koper-Tetro Capodistria''.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko predvidenem roku.
Mestna občina Koper
Št. 10001-2/2006-1
Ob-10741/06
Občina Šoštanj objavlja javni natečaj za
prosto delovno mesto:
svetovalec za odnose z javnostmi.
Občina Šoštanj razpisuje prosto delovno
mesto svetovalec za odnose z javnostmi.
Delo se bo opravljalo pretežno na sedežu
Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj,
v manjši meri pa tudi na terenu na področju
Občine Šoštanj.
Gre za uradniško delovno mesto v tretjem kariernem razredu, ki se bo opravljalo v

nazivu 7., 8. oziroma 9. stopnje (svetovalec
I, svetovalec II, svetovalec III).
Prosto delovno mesto zajema predvsem
zahtevnejša uradniška dela ter obveščanje
in sodelovanje z notranjo in zunanjo javnostjo.
Zahtevani pogoji za delovno mesto so:
– splošni pogoji (88. člen Zakona o javnih uslužbencih: državljanstvo RS, neobsojenost, nekaznovanost),
– univerzitetna izobrazba, smer novinarstvo (VII. stopnja izobrazbe),
– sedem mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave
(lahko se opravi naknadno v enem letu od
dneva sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka (lahko se opravi naknadno v 6
mesecih od dneva sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
– opravljen preizkus znanja iz varstva
pri delu in varstva pred požarom (lahko se
opravi naknadno v 6 mesecih od dneva
sklenitve pogodbe o zaposlitvi).
Prijava na javni natečaj naj obvezno vsebuje kratek življenjepis; potrdilo o izobrazbi;
potrdilo o zahtevanih delovnih izkušnjah;
dokument, iz katerega bo razvidno, da ste
državljan Republike Slovenije. Od izbranega
kandidata se bo naknadno zahtevalo potrdilo o neobsojenosti in potrdilo o nekaznovanosti.
Vsa potrdila so lahko fotokopije, ki pa so
jih kandidati dolžni pokazati v originalu na
zahtevo natečajne komisije.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom – s
petmesečnim poskusnim delom.
Upoštevali bomo prijave z vsemi zahtevanimi dokazili, ki bodo na naš naslov:
Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, prispele najkasneje do ponedeljka,
24. aprila 2006, do 12. ure. Prednost pri
izbiri bodo imeli kandidati, ki poznajo delo
v lokalni samoupravi. Prijavljene kandidate
bomo o izbiri obvestili najkasneje v 30 dneh
po koncu javnega natečaja.
Za dodatne informacije se obrnite na
Nino Rehar po tel. 03/898-43-16 ali po elektronski pošti: nina.rehar@sostanj.si.
Občina Šoštanj
Ob-10756/06
Na podlagi 56. člena in v povezavi s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 UPB2) in
Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342
Ruše, objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto:
komunalni nadzornik (M/Ž).
Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu komunalni
nadzornik III, II ali I. Izbrani kandidat bo
opravljal delo in naloge v nazivu komunalni
nadzornik III.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj višja strokovna izobrazba
pravne, upravne, tehnične ali družboslovne
usmeritve;
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
– strokovni upravni izpit (kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat
opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja);
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– vozniški izpit B kategorije;
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– obvladovanje osnovnih računalniških
programov, elektronske pošte, osnovno poznavanje CAD ter GIS orodij.
Drugi pogoji, ki jih morajo izpopolnjevati
kandidati:
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganjajo po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot 6 mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi s kratkim življenjepisom z opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo
kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopijo vozniškega dovoljenja;
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisno izjavo kandidata;
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Naloge na delovnem mestu so:
– nadzor stanja komunalne infrastrukture
ter izvajanje storitev s področja komunalnega gospodarstva, prometa in zvez;
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi;
– izvajanje komunalnega nadzorstva na
podlagi občinskih odlokov in izvajanje drugih
komunalnih zadev;
– opravljanje strokovno-tehničnih del na
področju oglaševanja in druge uporabe javnih površin;
– opravljanje posameznih dejanj upravnega postopka na I. stopnji pred izdajo odločbe;
– vodenje skladišča režijskega obrata
oziroma evidence nabave in porabe materiala;
– sodelovanje s pristojnimi inšpekcijskimi
službami;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti in izvajanje drugih del
v občinski upravi po nalogu predstojnika,
direktorja občinske uprave ter vodje režijskega obrata.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil, na podlagi razgovora s kandidati ter
s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem
kandidatovega znanja, če bo potrebno.
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati,
ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali pogoje. Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek
ne bodo uvrščeni in jim bo izdan sklep.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Režijskega
obrata v Občini Ruše in na terenu.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih iz-

kušenj se pošljejo na naslov: Občina Ruše,
Trg vstaje 11, 2342 Ruše (z oznako »javni
natečaj«). Rok za vložitev prijave je 8 dni od
objave v Uradnem listu RS.
Kandidate bomo o izbiri oziroma neizbiri pisno obvestili v 30 dneh po opravljeni
izbiri.
Po dokončnosti sklepa o izbiri bo izbrani
kandidat najkasneje v 8 dneh imenovan v
naziv, najkasneje v nadaljnjih 8 dneh pa se
mu ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je možno dobiti na tel. 02/669-06-40
pri Ireni Kukovec-Stajan.
Občina Ruše
Št. 100-260/2006-1
Ob-10781/06
Mestna občina Ljubljana, Mestni svet,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja razpisuje na podlagi 36. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02) ter 9. in 10.
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana
(Ur. l. RS, št. 110/04) prosto delovno mesto
direktorja/direktorice javnega zavoda
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana.
Za direktorja / direktorico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev
izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne, humanistične ali umetniške smeri,
– strokovno pozna področje dela za
voda,
– ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– aktivno obvlada najmanj en svetovni
jezik in pasivno najmanj en svetovni jezik.
Direktor/ica bo po predhodnem mnenju
sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda
imenovan/a za mandatno dobo pet let.
Kandidat/ka mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda
za mandatno obdobje.
Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat/ka predloži fotokopijo diplome. Kot
dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj kandidat/ka predloži fotokopijo delovne knjižice in pisno potrdilo delodajalca
oziroma dokazilo o treh letih delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih. Kot
dokazilo o aktivnem znanju svetovnega
jezika se šteje potrdilo ene od institucij, ki
izdajajo potrdila o aktivnem znanju jezika
ali o opravljenem tečaju jezika na najmanj
V. stopnji, potrdilo fakultete o opravljenem
izpitu iz jezika I in II, potrdilo Državnega
izpitnega centra o opravljenem izpitu iz jezika na višji ravni in/ali dokazilo o najmanj
enoletnem šolanju oziroma izobraževanju
v tujini. Kot dokazilo o pasivnem znanju
svetovnega jezika se šteje potrdilo ene od
institucij, ki izdajajo potrdila o pasivnem
znanju jezika ali o opravljenem tečaju jezika na najmanj II. stopnji, potrdilo fakultete
o opravljenem izpitu iz jezika, potrdilo Državnega izpitnega centra o opravljenem
izpitu iz jezika na nižji ravni in/ali potrdilo
o več tedenskem šolanju oziroma izobraževanju v tujini.
Kandidati/ke, ki izpolnjujejo pogoje, naj
pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti: Mestna občina
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Ljubljana, Mestni svet – KMVVI, p.p. 25,
1001 Ljubljana, s pripisom »Razpis za direktorja / direktorico Slovenskega mladinskega
gledališča Ljubljana«.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu sklepa Mestnega sveta Mestne občine
Ljubljana o imenovanju direktorja/direktorice
javnega zavoda.
Morebitne dodatne informacije dobite vsak dan od 10. do 11. ure na tel.
01/306-12-90.
Mestna občina Ljubljana
Ob-10822/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02,
23/05 in 113/05), objavlja Mestna občina
Maribor javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto v Mestni upravi:
direktor zavoda za šport na Zavodu
za šport, Ulica Vita Kraigherja 8, 2000
Maribor.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih: višji svetovalec II ali višji
svetovalec I. Izbrani kandidat bo imenovan
v naziv višji svetovalec II.
Delovno področje:
– načrtovanje, organiziranje in usmerjanje ter nadzorovanje opravljanja dela zavoda in sodelovanje z drugimi organi,
– 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.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pedagoške ali druge družboslovne smeri,
– najmanj šest let delovnih izkušenj z
visoko strokovno izobrazbo ali
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj z
univerzitetno izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom,
– funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi,
– komunikativnost,
– organizacijske sposobnosti,
– strokovni izpit iz upravnega poslovanja
(prej: strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom).
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave (kateri zajema tudi strokovni izpit iz upravnega poslovanja), morajo ta pogoj izpolniti najkasneje
v enem letu od imenovanja v naziv.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,

Stran

2998 /

Št.

40 / 14. 4. 2006

– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat/ka ima),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega poslovanja,
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
dokazilo, iz katerega bodo razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o nekaznovanosti ali svojo pisno izjavo,
– potrdilo pristojnega sodišča ali svojo pisno izjavo, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni izjavi, bo moral pred sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi predložiti obe navedeni potrdili.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas. Delo se bo
opravljalo na Zavodu za šport, Ulica Vita
Kraigherja 8, Maribor.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo
na naslov: Mestna uprava Mestne občine
Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je osem dni od dneva objave
javnega natečaja. Obravnavali bomo samo
pravočasne in popolne vloge.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Morebitne dodatne informacije dobite na tel. 02/220-10-00
pri Nini Hernah, oziroma na elektronskem
naslovu nina.hernah@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Št. 104/06
Ob-10943/06
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve objavlja prosto
delovno mesto
1. ADMINISTRATOR PODATKOVNIH
BAZ (m/ž) – v Službi za informacijsko
tehnologijo.
Pogoji, dodatna znanja in drugi posebni
pogoji za zasedbo:
1. univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba, tehniška ali družboslovna smer,
2. najmanj 4 oziroma 6 let delovnih izkušenj na področju informacijske tehnologije,
3. znanje angleškega jezika,
4. poznavanje orodij za upravljanje in
nadzor sistemov,
5. natančnost pri delu,
6. 4-mesečno poskusno delo.
Od kandidata/ke pričakujemo:
– podrobno poznavanje administracije
baze MS-SQL,
– podrobno poznavanje orodij za izmenjavo in pretvorbo podatkov, izvedbo replikacij in optimizacijo MS-SQL baz podatkov,
– poznavanje metodologije projektnega
dela,
– poznavanje Windows operacijskih sistemov,
– poznavanje baze podatkov Oracle (zaželeno) in
– sposobnost dela v timu.
Z izbranim kandidatom/-ko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in s 4-mesečnim
poskusnim delom. Pisne ponudbe s kratkim
življenjepisom, opisom delovnih izkušenj,
dokazili o izobrazbi in o strokovnem izpopolnjevanju ter fotokopijo delovne knjižice,
iz katere so razvidne delovne izkušnje, kandidati/-ke pošljejo v osmih dneh od objave

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in splošne naloge, Tržaška cesta
16, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: alenka.lepenik@ajpes.si. Kandidate/ke bomo pisno obvestili v osmih dneh po
izboru.
Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
Su 010603/06
Ob-10944/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 s spremembami in dopolnitvami), 22.
in 23. 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), Okrajno sodišče v
Mariboru objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Potrdili navedeni v predzadnji in zadnji
alinei točke 5, ob prijavi lahko nadomesti
pisna izjava kandidata, potrdili pa bo izbrani
kandidat moral predložiti ob zaposlitvi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi na naslov: Okrajno
sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor, Urad predsednice, z oznako »javni
natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Mariboru, na tel.
02/234-72-75.
Okrajno sodišče v Mariboru

Druge objave
Ob-10962/06
Popravek
V javnem pozivu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada s predmetom »Javni poziv za zbiranje predlogov
za sofinanciranje realizacije celovečernih
filmov (igranih in dokumentarnih) s temo
Slovenija in Evropa s temo Slovenija in
Evropa za leto 2006,«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 26 z dne 10. 3. 2006,
Ob-6864/06, se:
– pod točko 2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev besedilo »140,000.000
SIT« nadomesti z besedilom »170,000.000
SIT«.
Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad
Št. 04/06
Ob-10353/06
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004
v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu
in 67. členom statuta Odvetniške zbornice
Slovenije objavljamo obvestila:
I. V imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije se vpišejo:
Rok Pelko, z dnem 24. 3. 2006, odvetniška pisarna: Lava 11, 3000 Celje.
Uroš Milost, z dnem 1. 4. 2006, odvetniška pisarna: Ljubljanska cesta 5a, 6230
Postojna.
Edita Živec, z dnem 1. 4. 2006, odvetniška pisarna: Partizanska cesta 1, 2000
Maribor.
Matjaž Kezunović, z dnem 1. 4. 2006,
odvetniška pisarna: Ankaranska cesta 7,
6000 Koper.
II.
Iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije se izbriše:
Stanislav Fortuna, odvetnik iz Ljubljane,
z dnem 31. 3. 2006; prevzemniki: Tomaž
Petrovič, odvetnik iz Ljubljane, Dušana Bajc,
odvetnica iz Ljubljane, Boštjan Rejc, odvetnik iz Ljubljane.
Preselitve:
Marjana Verstovšek, odvetnica iz Celja,
z dnem 20. 3. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisane na novi naslov: Kotnikova
ulica 35, 1000 Ljubljana,
Marko Rogl, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 29. 3. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Trdinova ulica
5, 1000 Ljubljana,
Silvan Jakin, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 1. 4. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Čufarjeva
ulica 15, 1000 Ljubljana.
Laura Breda Ludvig, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 1. 4. 2006 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na novi naslov: Kotnikova ulica 35, 1000 Ljubljana,
Rajko Vrečer, odvetnik iz Celja, z dnem
3. 4. 2006 preseli sedež svoje odvetniške
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pisarne na novi naslov: Kidričeva ulica 25,
3000 Celje.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 02/04-06
Ob-10362/06
Občina Brezovica daje na osnovi 80.f
člena Zakona o javnih financah in sklepa
Občinskega sveta Občine Brezovica z dne
30. 3. 2006
javno ponudbo
za odprodajo stavbe Rakitna 140
s pripadajočim funkcionalnim
zemljiščem
Objekt v izmeri 243 m2 na parcelni št.
1208/145, zemljišče parcelna št. 1208/146
v izmeri 1200 m2 in zemljišče parcelna
št. 1208/147 v izmeri 440 m2, vse k.o. Ra
kitna.
Na tem območju je dovoljen poslovni ali
stanovanjski namen.
Izhodiščna ponujena cena znaša
35,300.000 SIT.
Premoženje bo prodano najboljšemu ponudniku.
Rok za oddajo ponudb sprejema Občina
Brezovica do vključno 10. 5. 2006.
Občina Brezovica
Ob-10556/06
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 – 41/02),
15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list
RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02 in 113/03),
29., 45. in 46. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03) in sklepa Občinskega
sveta Občine Kuzma z dne 15. marca 2006,
Občina Kuzma objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Kuzma, Kuzma 24,
9263 Kuzma.
II. Predmet prodaje je zazidano stavbno zemljišče, parc. št. 277 (stanovanjska
stavba, stavba) v velikosti 111 m2 in 50 m2
in nezazidano stavbno zemljišče, parc. št.
277 (dvorišče) v velikosti 270 m2 ter kmetijska zemljišča parc. št. 278 – travnik v
velikosti 1363 m2, parc. št. 279 – njiva v
velikosti 3314 m2, parc. št. 280 – sadovnjak
v velikosti 1597 m2, parc. št. 281 – travnik v
velikosti 1611 m2, parc. št. 282 – gozd v velikosti 346 m2 in parc. št. 283 – gozd v velikosti 11451 m2. Kupnina znaša 1,454.311 SIT,
DDV 35.100 SIT, skupaj izhodiščna cena
1,489.411 SIT.
III. Kupnina za predmetno nepremičnino
znaša 1,454.311 SIT, DDV znaša 35.100
SIT, skupaj torej 1,489.411 SIT. Stroške
sklenitve pogodbe, stroške notarske storitve
in ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
IV. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki iz območja Občine Kuzma, prosilci za opravljanje mirnih obrtnih oziroma storitvenih dejavnosti mlade družine
in posamezniki. Če se bo za posamezno
nepremičnino prijavilo več ponudnikov, ki
bodo izpolnjevali razpisne pogoje, se bo
upošteval rok prispetja ponudbe. Kupec
mora najkasneje v roku enega leta začeti
z gradnjo.
Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu videno–kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.

b) Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje
elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– opis stanovanjskih in drugih razmer
kupca,
– navedbo nepremičnine,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu, fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta za fizične osebe oziroma dokazilo o
registraciji za pravne osebe ali samostojne
podjetnike, ki ne sme biti starejše od 30
dni.
c) Nejavno odpiranje ponudb in postopek
za izbor ponudnikov opravi pristojna komisija in po zaključku postopka predlaga županu
izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
d) Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim
prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla.
e) Uspešni ponudnik mora najkasneje v
15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno
pogodbo.
f) Ponudnik po podpisu prodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje v roku 8 dni na transakcijski račun
Občine Kuzma št. 01256-0100011902.
g) Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
V. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
VI. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 3. maja
2006, do 12. ure na naslov: Občina Kuzma,
Kuzma 24, 9263 Kuzma. Na zaprti kuverti
mora biti na levi strani vidno navedeno
»Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Prepozne, nepopolne in nepravilno
označene ponudbe se ne bodo upoštevale
pri izbiri.
VII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje na Občinski upravi Občine Kuzma, Kuzma 24, kontaktna oseba je Milan Matiš, tel.
02/555-80-16. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kuzma
Ob-10558/06
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo), 15. člena statuta
Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99,
12/01, 72/02, 90/02 in 113/03), 29., 45. in
46. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03) ter sklepa Občinskega sveta Občine
Kuzma z dne 30. 7. 2004 in 24. 6. 2005,
Občina Kuzma objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Kuzma, Kuzma 24,
9263 Kuzma.
II. Predmet prodaje je nezazidano
stavbno zemljišče na podlagi izdelanega
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idejnega načrta pozidave stavbnega zemljišča in zemljiškoknjižnega izpiska, in
sicer parc. št. 859/3 v velikosti 1343 m2,
k.o. Kuzma. Namen prodaje je reševanje
stanovanjske problematike in ohranjanje
poseljenosti.
III. Cena za m2 stavbnega zemljišča znaša 2 EUR preračunano v SIT po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila + 20%
DDV. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, strošek notarske storitve
in ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. Kupec
mora podpisati tudi pogodbo o priključitvi
na občinski javni vodovod in plačati pogodbeni znesek.
IV. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki iz območja Občine Kuzma, prosilci za
opravljanje mirnih obrtnih oziroma storitvenih dejavnosti, mlade družine in posamezniki. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, se bo upošteval rok prispetja ponudbe. Kupci morajo najkasneje v roku
enega leta začeti z gradnjo.
Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu videno–kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
b) Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje
elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– opis stanovanjskih in drugih razmer
kupca,
– navedbo nepremičnine,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu, fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta za fizične osebe oziroma dokazilo o
registraciji za pravne osebe ali samostojne
podjetnike, ki ne sme biti starejše od 30
dni.
c) Nejavno odpiranje ponudb in postopek
za izbor ponudnikov opravi pristojna komisija in po zaključku postopka predlaga županu
izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
d) Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim
prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla.
e) Uspešni ponudnik mora najkasneje v
15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno
pogodbo.
f) Ponudnik po podpisu prodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje v roku 8. dni na transakcijski račun
Občine Kuzma št. 01256-0100011902.
g) Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku ima prodajalec pravico
odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že
sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka
za izpolnitev.
V. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
VI. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 3. maja 2006
na naslov: Občina Kuzma, Kuzma 24, 9263
Kuzma. Na zaprti kuverti mora biti na levi
strani vidno navedeno »Ponudba za nakup
nepremičnine – Ne odpiraj«. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene ponudbe se
ne bodo upoštevale pri izbiri.
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VII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje na Občinski upravi Občine Kuzma, Kuzma 24, kontaktna oseba je Milan Matiš, tel.
02/555-80-16. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kuzma
Št. 59/06
Ob-10687/06
Občina Miklavž na Dravskem polju na
podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02
in 56/02), 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03, 77/03), 88. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/2003)
in sklepa Občinskega sveta Občine Miklavž
na Dravskem polju sprejetega na 7. izredni
seji dne 23. 3. 2006, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Navedba prodajalca: Občina Miklavž
na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju.
2. Predmet javnega razpisa je prodaja nepremičnin – komunalno opremljenih
stavbnih zemljišč, in sicer:
– parcele št. 140, v naravi travnik, v izmeri 342 m2, pripisane pri vl. št. 939, k.o.
Miklavž na Dravskem polju;
– parcele št. 141, v naravi gozd, v izmeri
1534 m2, pripisane pri vl. št. 939, k.o. Miklavž na Dravskem polju.
Obe nepremičnini se prodajata kot celota
v kompleksu in ne posamično.
3. Nepremičnine pod 2. točko so stavbna
zemljišča. Po Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občine Maribor za obdobje 1986-2000
in družbenega plana občine Maribor za obdobje 1986-1990 za območje Občine Miklavž na Dravskem polju, spremembe in
dopolnitve v letu 2004 (MUV, št. 20/04) so
opredeljene kot območje M2- mešano območje – urbano središče.
Namembnost navedenih zemljišč in
pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz lokacijske informacije št.
3501-00043/2006, z dne 20. 2. 2006.
4. Izhodiščna cena za zemljišča iz 2. točke poziva znaša na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin
na dan 1. 2. 2006: 53,940.000 SIT oziroma
225.120 EUR (28.750 SIT/m2 oziroma 120
EUR/m2).
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost.
5. Nepremičnine se v celoti prodajajo po
načelu videno-kupljeno.
6. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe.
7. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene
na transakcijski račun Občine Miklavž na
Dravskem polju odprt pri Upravi Republike
Slovenije za javna plačila, območna enota
Slovenska Bistrica, št. 01369-0100009566
ter obvezno navesti namen nakazila: varščina, pri nakazilu pa navesti model 00, sklic
76686 – 200001. Izbranemu ponudniku bo
varščina brezobrestno všteta v kupnino.
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 8 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika.
8. Kupec se s pogodbo zaveže, da zemljišča ne kupuje iz špekulativnih razlogov,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
in da v roku 3 let od nakupa zemljišča, letega ne bo prodal tretji osebi.
9. Na nepremičninah pod 2. točko je
kupec dolžan izgraditi trgovski objekt za
opravljanje dejavnosti trgovine na drobno
(standardna klasifikacija dejavnosti: oddelek 52) z možnostjo gradnje oziroma nadgradnje drugih poslovnih in stanovanjskih
prostorov.
10. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku, naziv in sedež,
– podatke o odgovorni osebi ponudnika,
– matično številko ali EMŠO, če gre za
fizično osebo,
– davčno številko,
– pooblaščenega podpisnika pogodbe,
– višino ponujene cene, pri tem lahko
ponudnik navede enako ali višjo ceno od
izhodiščne cene določene s cenitvijo,
– dokazila o finančnem stanju ponudnika: BON -1/P ali BON – 1/SP – samostojni
podjetniki (navedena dokazila ne veljajo za
fizične osebe),
– opis namembnosti in površin objekta,
ki jih namerava ponudnik na nepremičninah
pod 2. točko izgraditi.
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin se šteje kot neustrezna.
11. Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačilu varščine,
– pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev od zadnjega dne, določenega
za vložitev ponudbe, samostojni podjetniki
izpis iz registra, fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
12. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo Občina Miklavž na Dravskem
polju sklenila pogodbo najkasneje v roku
14 dni od prejema obvestila o izboru. Če
izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe
v navedenem roku, bo Občina Miklavž na
Dravskem polju zadržala njegovo varščino
in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
13. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer, da
bo:
– plačal komunalni prispevek lokalni skupnosti;
– nosil riziko pridobitve gradbenega dovoljenja;
– plačal elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk;
– plačal pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev na že zgrajene ali nove komunalne naprave in objekte;
– dovolil prekope zemljišča zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega ali
novega javnega infrastrukturnega omrežja;
– nosil vse stroške eventualnih prestavitev obstoječih komunalnih vodov;
– nosil vse stroške odprave poškodb, v
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju;
– plačal pripadajoči davek na dodano
vrednost za nepremičnine, stroške notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiško
knjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo.
14. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan
Občine Miklavž na Dravskem polju. Odpiranje ponudb ne bo javno. Postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nadzor postopka razpo-

laganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Miklavž na Dravskem polju. V
primeru, da bo komisija ocenila, da zgolj na
osnovi opredeljenih kriterijev izmed ponudb
ne more izbrati najugodnejšega ponudnika,
ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje
razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike,
da ponudbe še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija bo po zaključenem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
15. Rok za plačilo kupnine: 8 dni od sklenitve pogodbe.
16. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Komisija lahko začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
17. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6,
2204 Miklavž na Dravskem polju, z oznako
Ne odpiraj – ponudba za nakup parcele št.
140 in 141.
Na ovojnici mora biti naveden naziv ponudnika.
18. Rok za oddajo ponudb je do vključno
28. 4. 2006, do 12. ure.
19. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo pri Suzani Kostanjevec,
univ. dipl. prav., na tel. 02/629-68-27, email: pz@miklavz.si ali Franki Pegan, dipl.
upr. org., na tel. 02/629-68-25, e-mail: tajnik@miklavz.si.
Občina Miklavž na Dravskem polju

Obvestila o vlogah za
priznavanje označb
posebnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil
Št. 324-524/2005/6
Ob-10796/06
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano na podlagi drugega odstavka 9.
člena pravilnika o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov
oziroma živil (Ur. l. RS, št. 76/03, 18/04 in
47/05) objavlja
obvestilo
o prejeti vlogi za priznanje geografske
označbe za Jajca izpod Kamniških
planin
Dne 9. 3. 2006 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58,
1000 Ljubljana, prejelo popolno vlogo za
priznanje geografske označbe za:
JAJCA IZPOD KAMNIŠKIH PLANIN
Vlagatelj: GZS, Sekcija Združenje kmetijskih podjetij, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.
Vloga se vodi pod št. 324-524/2005.
Specifikacija je na vpogled javnosti in vsem
zainteresiranim na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, VI.
nadstropje, soba 603, ob predhodni najavi
na tel. 01/478-91-09 vsak delovni dan od 9.
do 11. ure, 21 dni po objavi tega obvestila.
Pisne pripombe se lahko dajo v 21 dneh
po objavi tega obvestila na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 58, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Ob-10757/06
Slovenska
demokratska
stranka, Komenskega 11, Ljubljana, TRR
02010-0015848602, objavlja:
Skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od
1. 1. do 31. 12. 2005
Zap. Postavka
št.
I. Prihodki
1 Prihodki iz državnega proračuna
2 Prihodki iz proračuna lokalnih
skupnosti
3 Članarina
4 Prispevki pravnih
in fizičnih oseb ter
zasebnikov
5 Prispevki pravnih
in fizičnih oseb
ter zasebnikov,
ki presegajo v
zakonu določeno
višino
6 Drugi prihodki
Celotni prihodki
II. Odhodki
Stroški volitev
Drugi stroški in
izredni odhodki
Celotni odhodki
III. Presežek odhodkov nad prihodki
preteklih let
IV. Presežek prihodkov nad odhodki
tekočega leta

Znesek v SIT

195,170.662,00
105,265.293,65
47,802.861,36
12,956.725,60

–
293.388,83
361,488.931,44
3,046.410,67
250,324.009,03
253,370.419,70

5,005.431,56
108,118.511,74

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2005
Zap. Postavka
št.
I.
Sredstva
1
Opredmetena
osnovna sredstva
2
Dolgoročne finančne naložbe
3
Kratkoročne finančne naložbe
4
Denarna sredstva
na računih
5
Druga sredstva
Skupaj sredstva
II.
1
2
3

Obveznosti do
virov sredstev
Obveznosti do
dobaviteljev
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Znesek v SIT

9,930.941,12
2,062.944,00
77,015.000,00
33,419.675,17
1,589.265,22
124,017.825,51

20,328.356,01
–
480.476,00

Zap. Postavka
št.
4
Druge obveznosti
do virov sredstev
5
Presežek prihodkov nad odhodki
Skupaj viri sredstev

Št.
Znesek v SIT
95.913,32
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Datum izbrisa, 5. 4. 2006 in številka odločbe, 101-3/2006-310-2, se vpišeta v evidenco statutov sindikatov na Upravni enoti
Ravne na Koroškem.

103,113.080,18
124,017.825,51

Slovenska demokratska stranka

Evidenca statutov
sindikatov

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Št. 101-5/2006
Ob-10378/06
Z dnem 8. 3. 2006 se iz evidence statutov in pravil sindikatov pri Upravni enoti
Kranj izbrišejo pravila o organiziranju in delovanju sindikata družbe Varnost Kranj
d.d., Bleiweisova 20, Kranj, vpisana pod
zap. št. 169.

Ob-10375/06
V premoženju družbe MTV Adria, družba za trženje in tržne komunikacije, d.o.o.
imajo najmanj pet odstotni delež kapitala
ali najmanj pet odstotni delež upravljavskih
oziroma glasovalnih pravic naslednje pravne osebe – družbeniki:
1. BOF 4 izposojanje plovil d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana;
2. Gomar podjetje za inženiring, gospodarsko svetovanje in trgovino d.d., Partizanska cesta 5, 2000 Maribor;
3. Radio Glas Ljubljane d.d., Cesta 24.
junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče;
4. Videoprodukcija Kregar VPK Zagreb
d.o.o., Kranjčeva ulica 22, 1000 Ljubljana;
5. Max-Invest d.o.o. podjetje za investicije, trgovino in posredovanje, Cesta 24. junija
23, 1231 Ljubljana-Črnuče.
Organ upravljanja: direktor Matej Kurent.
Nadzorni organ: skupščina družbenikov.

Št. 101-6/2006
Ob-10379/06
Z dnem 16. 3. 2006 se iz evidence statutov in pravil sindikatov pri Upravni enoti
Kranj izbrišejo pravila Sindikata Fakultete
za organizacijske vede, Kidričeva cesta
55A, Kranj, vpisana po zap. št. 74.

Objave
gospodarskih družb

Št. 101-3/2006
Ob-10372/06
Pravila Sindikata delavcev gostinstva
in turizma Hotel Sremič Krško, Trg Matije Gubca 3, Krško, ki so bila z odločbo št.
5-013-12/93, z dne 3. 5. 1993, vzeta v hrambo pri Občini Krško, vpisana v evidenco
pod zaporedno številko 9, z matično številko
5962102, se vzamejo iz hrambe in izbrišejo
iz evidence statutov sindikatov.

Št. 101-6/2006-4
Ob-10539/06
Veljavna pravila Sindikata zdravstva
in socialnega skrbstva Slovenije, Dom
starejših občanov Ajdovščina, Bevkova
ulica 10, 5270 Ajdovščina, so vpisana v
evidenco pravil oziroma statutov pri Upravni enoti Ajdovščina pod zaporedno številko
56.
Št. 101-4/2006-4
Ob-10540/06
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Osnovne šole Col je spremenil ime: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije, Osnovne
šole Col (SVIZ OŠ Col), Col 35, 5273
Col.
Št. 101-5/2006-4
Ob-10541/06
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Območni odbor Ajdovščina je
spremenil ime: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Območni odbor Ajdovščina, Col 35, 5273
Col.
Št. 101-3/2006-320-3
Ob-10710/06
Pravila Sindikata podjetja Pralnica
p.o., Koroška cesta 7, Ravne na Koroškem, ki so hranjena na Upravni enoti
Ravne na Koroškem na podlagi odločbe
številka 024-1/93-3/3, z dne 15. 11. 1993
in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 43, se z dne
5. 4. 2006 izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.

Ob-10371/06
Uprava družbe Gradbeno podjetje Grosuplje d.d. (GPG, d.d.), 1260 Ljubljana-Polje, Vevška cesta 52, v skladu s 533.f členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD), obvešča delničarje, upnike in svet delavcev o
nameravani delitvi družbe po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe.
Uprava družbe GPG, d.d. je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče)
predložila Delitveni načrt prenosne družbe
GPG, d.d., ki ga je pred tem pregledal nadzorni svet te družbe.
Delničarjem družbe GPG, d.d. je na sedežu družbe Ljubljana-Polje, Vevška cesta
52 omogočen pregled listin iz drugega odstavka 533.f člena ZGD: delitvenega načrta,
letnega poročila prenosne družbe za zadnja
tri poslovna leta, poročila uprave o delitvi
in poročila nadzornega sveta o pregledu
delitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
Vsakemu upniku družbe in svetu delavcev bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dala
prepis delitvenega načrta.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala
o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini
bo uprava ustno obrazložila vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju
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za delitev delničarje obvestila o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe,
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
zasedanja skupščine.
GPG, d.d.

sani v delniško knjigo in svojo udeležbo
prijavijo družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem.
IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero
direktor mag. Iztok Noč

Odkupi poslovnih deležev
družb

Ob-10356/06
Na podlagi 40. člena Statuta delniške
družbe Tovarne vozil in toplotne tehnike Maribor d.d. in v skladu z določili Zakona o
gospodarskih družbah sklicujem

Ob-10521/06
Družba Novoles d.d. Straža, Na žago 6,
8351 Straža, na podlagi določil ZTPV-1 ter
v skladu z II. odstavkom 64. člena Zakona o
prevzemih sporoča, da je dne 3. 4. 2006 prejela obvestilo družbe Skupina Viator&Vektor
d.d., Dunajska cesta 244, 1000 Ljubljana, da
je le-ta dne 31. 3. 2006 neposredno pridobila 47.407 navadnih rednih delnic z oznako NVSG in 22.312 navadnih prednostnih
delnic z oznako NVSP družbe Novoles d.d.
Straža in tako postala lastnik 11,04-odstotnega deleža kapitala družbe.
Uprava družbe Novoles d. d. Straža ne
nasprotuje navedeni pridobitvi deleža in
meni, da bo le-ta pozitivno pripomogla k
poslovanju družbe.
Novoles d.d. Straža
Uprava družbe
Zvone Novina

Sklici skupščin
Ob-10354/06
Na podlagi 32. člena Statuta delniške
družbe sklicuje uprava IRP Alpinum, d.d.,
Bohinjsko jezero, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero,
redno skupščino delniške družbe,
ki bo dne 25. 5. 2006 ob 18. uri, na sedežu družbe v prostorih hotela Jezero, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepčnost in izvoli predsednika skupščine.
Na skupščini bo navzoč notar Vojko Pintar iz Kranja.
2. Poročilo o poslovanju družbe IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero v letu 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave družbe IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero za leto 2005
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila uprave družbe za leto
2005.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za nove člane nadzornega sveta družbe se, za mandatno obdobje
štirih let, izvolijo naslednji člani: Bojan Novak, Irena Šolar, Polonca Noč.
Gradivo za sejo, skupaj z letnim poročilom in preveritvenim poročilom nadzornega
sveta je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero,
vsak delovnik med 9. in 11. uro, od dneva
sklica skupščine dalje.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpi-

12. skupščino
delniške družbe Tovarne vozil in
toplotne tehnike Maribor d.d.,
ki bo v sredo, 24. 5. 2006, s pričetkom
ob 15. uri, v prostorih družbe v Mariboru,
Preradovičeva ulica 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predlagani predsednik
skupščine in predlagana preštevalca glasov.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Breda Horvat.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu o poslovanju TVT Maribor d.d. za leto 2005.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se je skupščina seznanila s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila o poslovanju družbe TVT Maribor d.d.
za leto 2005.
3. Sprejem sklepa o uporabi čistega bilančnega dobička poslovnega leta.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta čisti bilančni dobiček poslovnega leta 2005 v višini 61,255.880,98
SIT ostane nerazporejen.
3. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico v smislu 282.a člena ZGD predsedniku uprave in nadzornemu svetu družbe za
leto 2005.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje družbo Evro Valuta
družba za revizijo d.o.o., Cesta k Tamu 9,
Maribor za pooblaščeno revizijsko družbo
za poslovno leto 2006.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo samo
tisti delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavijo svojo udeležbo
osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe.
Pozivamo udeležence, da se pol ure pred
pričetkom zasedanja skupščine prijavijo v
tajništvu družbe, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen 1.
točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim toč-

kam dnevnega reda pisno, z obrazložitvijo,
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
vsak delovni dan od 9. od 12. ure od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala po polurnem odmoru. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na morebitno
nesklepčnost.
TVT Maribor d.d.
uprava družbe
Ob-10358/06
V skladu s Statutom delniške družbe Volja mobil, Telekomunikacije d.d. nadzorni
svet družbe sklicuje
skupščino delničarjev družbe,
ki bo dne 16. 5. 2006 ob 15. uri v prostorih delniške družbe Volja mobil d.d., Stegne
15, 1000 Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Ugotovitev prisotnosti delničarjev in
sklepčnosti.
2. Imenovanje notarja.
Predlog sklepa: za notarja se imenuje
notar Košak Miro.
3. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenujejo se sledeči organi skupščine:
Predsednik skupščine: Jan Poniž.
Verifikacijska komisija: Elanda Kostadinovski in Petra Schuster.
4. Dekapitalizacija delniške družbe z razpisom novih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina delniške družbe Volja mobil
d.d. potrjuje povečanje osnovnega kapitala
družbe iz 10,000.000 SIT na 20,000.000 SIT
z razpisom prodaje druge emisije delnic delniške družbe Volja mobil d.d., in sicer 1.000
navadnih delnic z nominalno vrednostjo
10.000 SIT in emisijsko vrednostjo 150.000
SIT. Delnice se glasijo na prinositelja.
Pogoji za vplačilo: pri vplačilu delnic
imajo prednostno pravico vplačila lastniki
prve emisije delnic delniške družbe Volja
mobil d.d., in sicer lahko v roku 30 dni po
sprejetju sklepa o dokapitalizaciji prednostno vplačajo za vsako delnico prve emisije
eno delnico druge emisije. V primeru, da
v roku 30 dni ni izkoriščena prednostna
pravica vplačila vseh lastnikov prve emisije delnic, lahko delničarji, ki so izkoristili prednostno pravico nevplačane delnice
druge emisije, vplačajo v naknadnem roku
30 dni. Po 60 dneh prednostna pravica
vplačila delnic druge emisije delnic delniške družbe Volja mobil d.d. preneha in le-te
lahko vplača katerakoli pravna ali fizična
oseba. Evidenco vplačil vodi uprava družbe
in lahko podatke o količini vplačil posreduje
strankam, zainteresiranim za vplačilo druge
emisije delnic.
Uprava in predsednik nadzornega sveta
morata prijaviti sklep o povečanju osnovnega kapitala za vpis v register.
5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
Spremeni se 5. člen Statuta delniške
družbe Volja mobil d.d. in se glasi: osnovni
kapital družbe znaša 20,000.000 SIT.
Osnovni kapital je razdeljen na 1.000
navadnih delnic prve emisije z nominalno
vrednostjo 10.000 SIT in emisijsko vredno-
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stjo delnice 10.000 SIT in na 1.000 navadnih
delnic druge emisije z nominalno vrednostjo
10.000 SIT in emisijsko vrednostjo delnice
150.000 SIT.
Delnice so v celoti plačane.
Spremeni se 6. člen drugi odstavek Statuta delniške družbe Volja mobil d.d. in se
glasi:
Navadne delnice prve in druge emisije
se glasijo na prinositelja, nominirane so na
10.000 SIT in dajejo imetniku pravico do:
– enega glasu na skupščini,
– sorazmerne dividende iz dobička, namenjenega za izplačilo dividend,
– v primeru stečaja oziroma likvidacije
do sorazmernega dela iz ostanka stečajne
mase ali likvidacijske mase.
Prvi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek 6.
člena ostanejo nespremenjeni.
Statut se šteje za spremenjen z dnem
vpisa povečanja osnovnega kapitala v register.
Volja mobil, Telekomunikacije d.d.
predsednik nadzornega sveta
Borut Lah
Ob-10658/06
Uprava družbe Nika RIS, d. d., Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice na podlagi 10.
člena statuta sklicuje
12. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, 19. 5. 2006, ob 12. uri na
sedežu družbe. Skupaj z nadzornim svetom predlaga skupščini v sprejem naslednji
dnevni red in sklepe:
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: skupščina izvoli svoje
organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta
o poslovanju v letu 2005.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: ugotovi se, da družba
za leto 2005 nima bilančnega dobička.
Skupščina podeli upravi in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto
2005.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Ugotovi se, da dne 20. 8. 2006 poteče mandat dosedanjim članom nadzornega
sveta Urški Bedek, Sašu Topolovšku in Marku Jagodicu.
Nadzorni svet predlaga skupščini predlog
sklepa: skupščina izvoli predlagani nadzorni
svet za naslednje mandatno obdobje. Za
člane potrdi Urško Bedek, Marka Jagodica
in Indiro Škoro.
Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so sedem dni pred skupščino vpisani
v delniško knjigo družbe.
Delničarji Nike RIS d. d. se skupščine
lahko udeležijo tudi po pooblaščencu, ki ga
pisno pooblastijo.
Gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu družbe, Trg izgnancev 1a, Brežice in
v poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana, vsak
delavnik od 10. 4. 2006 do 19. 5. 2006 med
9. in 11. uro.
Nika RIS, d.d.
Polonca Šušterič, direktorica

Ob-10659/06
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur. l. RS, št. 56/99) ter na
podlagi 10. člena statuta Nika, Investiranje
in razvoj, d.d., Trg izgnancev 1a, 8250
Brežice, uprava družbe sklicuje
15. redno sejo skupščine delničarjev
družbe,
ki bo v petek, 19. 5. 2006, ob 13. uri na
sedežu družbe.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.
Uprava predlaga skupščini predlog sklepa: sprejme se predlagani dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava predlaga skupščini predlog sklepa: skupščina izvoli svoje organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta
o poslovanju v letu 2005.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta ter določitev plačil članov nadzornega
sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloga sklepov: čisti dobiček, ki na
dan 31. 12. 2005 znaša 49,811.442,34 tolarjev, ostane nerazporejen.
Skupščina podeli razrešnico članom
uprave in nadzornega sveta.
Člani nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejmejo plačilo v višini bruto
100.000 tolarjev letno.
Predsednik nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejme plačilo v višini bruto
150.000 tolarjev letno.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: skupščina v skladu z
osmo alinejo 240. člena Zakona o gospodarskih družbah pooblašča upravo družbe,
da lahko v imenu in za račun družbe kupi
lastne delnice, katerih skupni nominalni
znesek ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala družbe.
Uprava pridobiva in odsvaja lastne delnice na organiziranem trgu po tržni ceni, ki
pa ni nižja od 2.000 tolarjev in ne višja od
4.500 tolarjev.
Skupščina pooblašča upravo, da po svoji
presoji s sklepom lastne delnice umakne
brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju
osnovnega kapitala.
Pooblastilo upravi velja za dobo 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Skupščina izvoli predlagani nadzorni svet. Za člane potrdi Franca Šušteriča,
Igorja Pečarja in Polono Šušterič. Nov mandat izvoljenim članom prične teči s potekom
prejšnjega.
7. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko
družbo KPMG Slovenija, d.o.o., ki bo revidirala Letno poročilo družbe za leto 2006.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Trg izgnancev 1a, Brežice in v poslovalnici Dunajska
20, Ljubljana vsak delavnik od 18. 2. 2006
do 19. 5. 2006 med 9. in 11. uro in v elektronski obliki na www.nikadd.si in http://seonet.ljse.si.
Način glasovanja
Delničarji Nike, Investiranje in razvoj,
d.d. se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo. Del-
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ničarji oziroma pooblaščenci so dolžni prijaviti svojo udeležbo vsaj tri dni pred sejo
skupščine.
Ponovno zasedanje
Na podlagi 17. člena statuta lahko skupščino eno uro po predvidenem začetku
(19. 5. 2006 ob 14. uri) zaseda, če ji prisostvuje število članov, ki razpolaga s 30%
glasov.
Če ne bo prisotno zadostno število glasov, bo ponovna skupščina 12. 6. 2005 ob
13. uri.
Nika, Investiranje in razvoj, d.d.
mag. Branko Šušterič
Ob-10660/06
Uprava družbe Nika DUS d.d., Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice na podlagi 10.
člena statuta sklicuje
13. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, 19. maja 2006 ob 11. uri na
sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: skupščina izvoli svoje
organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta
o poslovanju v letu 2005.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloga sklepov: ugotovi se, da družba nima bilančnega dobička.
Skupščina podeli članom uprave in nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto
2005.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Ugotovi se, da dne 20. 8. 2006 poteče mandat dosedanjim članom nadzornega
sveta Urški Bedek, Francu Šušteriču in Indiri Škoro.
Nadzorni svet predlaga skupščini predlog
sklepa: skupščina izvoli predlagani nadzorni
svet za naslednje mandatno obdobje. Za
člane potrdi Franca Šušteriča, Indiro Škoro
in Urško Bedek.
Delničarji Nike DUS, d.d. se skupščine
lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo.
Za delničarje Nike DUS, d.d. štejejo
osebe, v korist katerih so delnice sedem
dni pred sejo vknjižene v delniški knjigi
družbe.
Gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu družbe Trg izgnancev 1a, Brežice in
v poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana vsak
delavnik od 10. 4. 2006 do 19. 5. 2006 med
9. in 11. uro.
Nika DUS, d.d.
mag. Branko Šušterič, direktor
Ob-10688/06
Na podlagi 29. točke Statuta delniške
družbe I&I – Avtobusni prevozi d.d., Koper, Vojkovo nabrežje 32, uprava družbe
sklicuje
13. sejo skupščine
družbe I&I – Avtobusni prevozi d.d.,
ki bo v sredo, dne 17. 5. 2006 ob 13. uri,
na sedežu hčerinske družbe SAP Ljubljana
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Turbus d.d., Središka ulica 4, Ljubljana, III.
nadstropje.
Za sejo skupščine predlagata uprava in
nadzorni svet naslednji dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga naslednji sklep: izvoli
se predsednik skupščine in dva preštevalca
glasov.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno
poročilo o poslovanju družbe v poslovnem
letu 2004 ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2004, pozitivnim
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila in potrditvijo letnega poročila za
poslovno leto 2004.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta, s katero potrjuje
in odobrava njihovo delo v poslovnem letu
2004.
3. Imenovanje
članov
nadzornega
sveta.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
skupščina se seznani z odstopnimi izjavami
naslednjih članov nadzornega sveta: Bernard Stempfle, Gabriel Dufaure, ki odstopata z dnem skupščine.
Skupščina imenuje za nadomestne člane
nadzornega sveta:
a) Ragnar Nordstroem;
b) Bjorn Weidstam,
z mandatom, ki traja do izteka mandata
nadzornemu svetu, t.j. do dne 31. 8. 2008.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2005 se imenuje revizorsko hišo
Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.
5. Sprememba statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina družbe sprejme predlagane spremembe statuta v besedilu, ki je
sestavni del tega sklepa.
Pravico udeležiti se skupščine imajo vsi
imetniki navadnih in prednostnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno in mora vsebovati splošne
podatke (ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.
Pogoj za udeležbo na skupščini je pisna prijava udeležbe najpozneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine. Prijava se šteje za
pravočasno, če jo najkasneje do dne 14. 5.
2006 prejme uprava družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, vključno
s predlaganimi spremembami statuta, je na
vpogled v prostorih družbe v Kopru, Kolodvorska c. 11, vsak delovni dan od 9. do 11.
ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri
vpisu v seznam prisotnosti. Vsaka delnica
daje en glas.
Skupščina bo odločala ob prvem sklicu
ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Dvorana bo odprta 30 minut

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pred začetkom skupščine. Delničarje prosimo, da zaradi ugotavljanja prisotnosti pri
vstopu v dvorano pravočasno zasedejo
mesta.
I&I – Avtobusni prevozi d.d.
uprava
Ob-10689/06
Na podlagi 38. člena statuta družbe SAP
Ljubljana Turbus, avtobusni promet in turizem, d.d. uprava sklicuje
10. skupščino
družbe SAP Ljubljana Turbus, avtobusni
promet in turizem, d.d., Ljubljana,
Središka ulica 4,
ki bo v sredo 17. 5. 2006 ob 10. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Središka ulica 4.
Za sejo skupščine predlagata uprava in
nadzorni svet naslednji dnevni red s predlogi sklepov:
1. Izvolitev delovnih teles in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava predlaga naslednji sklep: ugotovi
se sklepčnost skupščine.
Izvoli se predsednik skupščine in dva
preštevalca glasov. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa
o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2004, pozitivnim
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila in potrditvijo letnega poročila za
poslovno leto 2004.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta, s katero potrjuje
in odobrava njihovo delo v poslovnem letu
2004.
3. Imenovanje
članov
nadzornega
sveta.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
skupščina se seznani z odstopnimi izjavami
naslednjih članov nadzornega sveta: Bernard Stempfle, Gabriel Dufaure, ki odstopata z dnem skupščine.
Skupščina imenuje za nadomestne člane
nadzornega sveta:
a) Ragnar Nordstroem;
b) Bjorn Weidstam,
z mandatom, ki traja do izteka mandata
nadzornemu svetu, do dne 21. 6. 2008.
4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2005 se imenuje revizijska družba
Ernst & Young d.o.o.
5. Sprememba statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina družbe sprejme predlagane spremembe statuta v besedilu, ki je
sestavni del tega sklepa.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, vključno
s predlaganimi spremembami statuta, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
(Središka 4, Ljubljana), vsak delovni dan
od 9. do 11. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v

delniško knjigo v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Klirinško depotni družbi d.d. in ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme
prijavo najmanj tri dni pred zasedanjem.
Pravico udeležiti se skupščine imajo vsi
imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati splošne podatke
(ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca
ter podpis pooblastitelja.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Poslovni prostori bodo odprti 30 minut
pred začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
SAP Ljubljana Turbus d.d.
uprava
Ob-10690/06
Na podlagi 47. člena Statuta delniške
družbe Enlux d.d., Ljubljana, uprava sklicuje
6. skupščino delničarjev,
ki bo dne, 22. 5. 2006 ob 13. uri v prostorih družbe Pot heroja Trtnika 3, Ljub
ljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Bizjak Marka, za preštevalca
glasov Marušič Beti in Hozjan Ana.
Na seji je prisotna vabljena notarka Marina Ružič-Tratnik.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe,
odločanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2005 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Sprejme se sklep o uporabi bilančnega dobička, in sicer: višina bilančnega
dobička po stanju na dan 31. 12. 2005 znaša 27,710.171,35 SIT; bilančni dobiček se
prenese v naslednje leto.
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2005.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, ki bodo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo
na sedežu družbe in so vpisani v delniško
knjigo po stanju zadnjega prijavnega roka.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu, na sedežu
družbe v Ljubljani, Pot heroja Trtnika 3, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi.
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V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Enlux d.d.
uprava
Jože Šolar, inž.
Ob-10765/06
Na podlagi 43. člena statuta družbe d.p.
DAJ-DAM Gostinsko podjetje d.d., uprava
sklicuje
4. skupščino družbe
D.P. DAJ-DAM, družba pooblaščenka,
d.d. Ljubljana, Resljeva cesta 48
ki bo dne 16. 5. 2006 ob 12. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Resljeva cesta 48, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine:
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: Matevž Kogej, Papež Marija.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2.a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2005 s pisnim poročilom nadzornega
sveta po 274. a členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
V skladu z 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2005 ter jima podeljuje razrešnico.
2.b) Sprejme sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2005 znaša
836.430,99 SIT in se v celoti prenese v nerazporejeni dobiček.
3. Izvolitev članov nadzornih svetov
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina ugotavlja, da je
članom nadzornega sveta družbe potekel
mandat. Za nove člane nadzornega sveta
za celo mandatno obdobje se izvolijo naslednji člani nadzornega sveta: Matija Kafol,
Ivan Krašovec in Bojan Zorc.
DAJ-DAM
direktor družbe
Martin Horvatič
Ob-10776/06
Na podlagi 283. člena ZGD ter 6. poglavja Statuta družbe Steklarna Luminos
d.d., Ljubljanska cesta 35, Slovenska
Bistrica, sklicuje uprava družbe Steklarna
Luminos d.d.
skupščino,
ki bo v torek 16. 5. 2006 ob 12. uri, na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Ljubljanska
cesta 35, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednika skupščine izvoli Srečko Ja-

dek, za preštevalki glasov pa Marijo Žorman
in Brigito Pišorn. Seji skupščine bo prisostvovala notarka Jožica Škrk iz Slovenske
Bistrice.
2. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dnem 16. 5. 2006 se
odpokličejo naslednji člani nadzornega sveta, izvoljeni na skupščini z dne 21. 12. 2004:
Janez Siter in Bojan Bevc.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Za člana nadzornega sveta, se kot predstavnika delničarjev za štiri letno mandatno
obdobje, ki prične teči z dnem izvolitve, izvolita: mag. Robert Ličen in Bojan Felicijan.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Prijava in udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
je ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine in v korist
katerih so vknjižene delnice v delniški knjigi
na dan 5. 5. 2006.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na sedežu družbe
najmanj 20 minut pred začetkom zasedanja skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda,
glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi najkasneje v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine v skladu z veljavno
zakonodajo.
Steklarna Luminos d.d.
direktor
Darko Boršič
Št. 980/2006-996
Ob-10824/06
Na osnovi 19. člena Statuta Banke Celje
d.d. sklicuje uprava banke
21. redno skupščino
delničarjev Banke Celje d.d.,
ki bo v torek, 16. maja 2006, ob 10. uri v
veliki dvorani Narodnega doma v Celju, Trg
celjskih knezov 9.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev banke,
ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarke.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d.
izvoli:
– predsednika: Stojana Zdolška,
– preštevalki glasov: Irmo Lukman in Simono Cilenšek.
2. Letno poročilo o notranjem revidiranju
Banke Celje d.d. z mnenjem Nadzornega
sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme Letno poročilo o
notranjem revidiranju Banke Celje d.d. s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta Banke
Celje d.d.
3. Poročilo Nadzornega sveta Banke Celje d.d.
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Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. vzame na znanje Poročilo
Nadzornega sveta Banke Celje d.d. o preveritvi Letnega poročila Banke Celje d.d. za
leto 2005 in o pozitivnem mnenju k poročilu
pooblaščenega revizorja PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2005 ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d.
sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2005 v višini 2.495,802.260 SIT:
– za izplačilo dividend 2.446,857.600
SIT,
– za udeležbo na dobičku članom nadzornega sveta banke in članom uprave banke 48,944.660 SIT
ter podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu Banke Celje d.d. za poslovno
leto 2005.
Dividenda za leto 2005 se izplača v višini 5.800 tolarjev na navadno in prednostno
delnico. Banka bo izplačevala dividendo
in udeležbo na dobičku članom nadzornega sveta banke ter članom uprave banke
od 9. junija 2006 naprej. Do izplačila dividende so upravičeni vsi delničarji banke,
imetniki navadnih in prednostnih delnic na
ime, ki bodo vpisani v delniško knjigo na
dan 18. maja 2006. Imetniki materializiranih navadnih delnic na prinosnika, ki še
niso opravili zamenjave za nematerializirane imenske navadne delnice, so upravičeni do izplačila dividende po opravljeni
zamenjavi. Delničarji nekdanje Banke Noricum d.d. in nekdanje Hmezad banke d.d.
so upravičeni do izplačila dividende, ko
opravijo zamenjavo delnic za delnice Banke Celje d.d. Zapadlost dividende za leto
2005 je tri leta od dneva skupščine delničarjev banke, to je do vključno 16. maja
2009, ko bo banka znesek neizplačane
dividende prenesla na druge rezerve iz
dobička in o tem obvestila skupščino delničarjev banke.
5. Predlog zadržanja dobička, nastalega
zaradi prehoda na MSRP.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme predlog, da zadržani dobiček v višini 2.985 milijonov tolarjev, nastal zaradi prehoda na Mednarodne
standarde računovodskega poročanja, ostaja sestavina temeljnega kapitala in ne bo
predmet razdelitve med delničarje ali druge
osebe.
6. Predlog uvedbe kosovnih delnic in
sprememba Statuta Banke Celje d.d. ob
prehodu na EUR.
Predlog sklepov:
6.1. Skupščina delničarjev Banke Celje
d.d. sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic
Banke Celje d.d. in zato spremeni 7., 8. in
10. člen Statuta Banke Celje d.d., ki po novem glasijo:
»7. člen
Delnice prve izdaje so kosovne delnice. Osnovni kapital banke je razdeljen na
422.123 kosovnih delnic, od tega je 337.699
navadnih in 84.424 prednostnih delnic. Imetniki prednostnih delnic nimajo pravice do
glasovanja na skupščini delničarjev banke,
razen v primerih, določenih v 30., 31. in 32.
členu statuta in ob statusnih spremembah
v banki. Imetniku delnice gredo vse pravice
in obveznosti v skladu s tem statutom in
zakonom.
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8. člen
Sredstva osnovnega kapitala se ne obrestujejo in niso vračljiva delničarjem, razen
v primeru prenehanja banke. V tem primeru se po plačilu vseh obveznosti, preostanek nameni najprej lastnikom prednostnih
delnic, nato pa lastnikom navadnih delnic
v proporcionalni višini njihovega deleža v
osnovnem kapitalu.
10. člen
Prednostne delnice prve izdaje imajo
pravico do prednostnega izplačila fiksne dividende v višini najmanj 6% od pripadajočega zneska ene kosovne delnice v osnovnem
kapitalu. V primeru, da ni možno izplačilo
celotne dividende, se izplačilo izvrši delno,
preostali del pa se evidentira kot prednostna
obveza izplačila v naslednjem letu.«.
6.2. Skupščina delničarjev Banke Celje
d.d. pooblašča Nadzorni svet Banke Celje
d.d., da z dnem uvedbe EUR kot nacionalne valute opravi preračun v 6. členu statuta
banke zapisanega osnovnega kapitala, ki
znaša 3.376,984.000 SIT, iz SIT v EUR po
uradnem tečaju zamenjave in nato spremeni
6. člen Statuta Banke Celje d.d. tako, da zapiše osnovni kapital banke v EUR.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. imenuje za revidiranje Letnega poročila Banke Celje d.d. za poslovno
leto 2006 pooblaščeno revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.
Predloge sklepov pod 1., 2., 4., 5. in 6.
točko predlagata Uprava in Nadzorni svet
Banke Celje d.d., predloga sklepov pod 3. in
7. točko pa Nadzorni svet Banke Celje d.d.
Vsak delničar je upravičen do sodelovanja na skupščini delničarjev banke, če
svojo udeležbo najavi banki najpozneje do
vključno 13. maja 2006. Najavo opravi z izpolnjenim pooblastilom oziroma prijavnico,
ki sta priložena vabilu za skupščino delničarjev banke.
Skupščine delničarjev banke se lahko
udeležijo vsi delničarji banke, glasovalno
pravico pa imajo delničarji, lastniki navadnih
delnic na ime, ki bodo vpisani v delniški knjigi banke na dan 6. maja 2006 in bodo ostali
vpisani do konca zasedanja. Manjšinski delničarji lahko, v skladu z 22. členom Statuta
Banke Celje d.d., predlagajo spremembo ali
dopolnitev dnevnega reda.
Gradivo s predlogi sklepov skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta je na razpolago v Banki Celje d.d., Vodnikova 2, v tajništvu Sektorja zakladništva
in mednarodnega poslovanja, soba 308/III,
od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro.
Registracija udeležencev se bo začela
eno uro pred najavljenim začetkom skupščine delničarjev banke. Ob registraciji se
vsak prijavljeni udeleženec izkaže z osebnim dokumentom, nato prejme opremo za
elektronsko glasovanje in potrdilo o prisot
nosti.
Če skupščina delničarjev banke ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 16. maja
2006 ob 11. uri na istem kraju in bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Banka Celje d.d.
uprava banke
Št. 151/1-06
Ob-10947/06
Na podlagi tretjega člena šestega poglavja statuta delniške družbe Vodi Gorica
d.d. Kromberk sklicuje uprava
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11. redno skupščino
družbe Vodi Gorica d.d. Kromberk,
ki bo v Novi Gorici, v prostorih Društva
računovodij, finančnikov in revizorjev, Erjavčeva ulica 30, dne 19. 5. 2006 s pričetkom
ob 13. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Gregor Veličkov; za preštevalca glasov se imenujeta Ines Gleščič
in Lea Vrčon. Skupščini bo prisostvovala
notarka Zdenka Gustinčič iz Nove Gorice.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta. Ugotovljeni čisti
dobiček za leto 2005 v znesku 17,602.256
SIT, ostane na predlog uprave in po predlogu nadzornega sveta z dne 28. 3. 2006
nerazporejen zaradi dolgoročnih interesov
družbe.
3. Podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico direktorju in nadzornemu svetu za
leto 2005.
Gradivo za skupščino: letno poročilo za
poslovno leto 2005 in pisno poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2005, je na
vpogled delničarjem od sklica skupščine na
sedežu družbe Cesta 25. junija 1b, Kromberk, Nova Gorica, vsak delovni dan od 11.
do 13. ure, do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, če svojo
udeležbo pisno prijavijo na upravi družbe
najkasneje 3 delovne dni pred zasedanjem
skupščine (vključno do 16. 5. 2006). Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati
za fizične osebe ime in priimek ter rojstni
datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj,
datum ter podpis pooblastitelja, za pravne
oseba pa ime in priimek ter datum rojstva
pooblaščenca in firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastila je treba deponirati
najmanj 3 delovne dni (vključno do 16. 5.
2006) pred zasedanjem skupščine pri upravi družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala ob 14. uri z
istim dnevnim redom in v istih prostorih. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne glede
na število zastopanega kapitala.
Vodi Gorica d.d. Kromberk
uprava družbe
Ob-10956/06
Na podlagi določil 6. točke Statuta delniške družbe IMKO Ljubljana, d.d., uprava
družbe sklicuje
11. skupščino
družbe IMKO Ljubljana, d.d.,
ki bo dne 19. 5. 2006 ob 11. uri na sedežu družbe Šlandrova 4, Ljubljana – Črnuče.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov ter seznanitev z navzočnostjo notarja.

Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Branko Gajšek, za preštevalki glasov se izvolita Vera Keber in Alojzija
Zver. Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2005, pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.a) Skupščina se je seznanila z letnim poročilom za leto 2005, s poročilom
nadzornega sveta družbe IMKO Ljubljana,
d.d. z dne 31. 3. 2006 o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2005 in pozitivnim stališčem nadzornega sveta k poročilu
pooblaščenega revizorja za poslovno leto
2005.
2.b) Skupščina delničarjev IMKO Ljubljana, d.d. podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto
2005.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček po obračunu za leto 2005 znaša 25,511.251 SIT.
Del bilančnega dobička v višini 18,807.450
SIT se razporedi za dividende, ostali del
v višini 6,703.801 SIT ostane nerazporejen.
Višina dividende znaša 50 SIT/delnico.
Izplačilo dividend se izvede najkasneje do
30. 9. 2006 po stanju delniške knjige na dan
zasedanja skupščine.
4. Imenovanje revizorske hiše.
Predlog sklepa: za revizorja za leto
2006 se imenuje družba Renoma d.o.o.,
Ljubljana.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled v splošni
službi družbe od dneva objave sklica do
pričetka skupščine.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci se lahko udeleže skupščine,
če svojo udeležbo na skupščini prijavijo
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno v
skladu z zakonom o gospodarskih družbah
in zakonom o prevzemih ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pri
vpisu v seznam prisotnosti.
Vsak nasproten predlog k posameznim
točkam dnevnega reda mora biti v pisni obliki sporočen upravi v roku 7 dni po objavi
sklica skupščine.
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 13. uri v istih prostorih, na
kateri se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.
IMKO Ljubljana, d.d.
direktor družbe
mag. Zibelnik Primož

Nasprotni predlog
Ob-11047/06
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana v
zvezi s 15. zasedanjem skupščine družbe
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana, ki bo v sredo, dne 10. 5. 2006
ob 10. uri v poslovnih prostorih Petrol d.d.,
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Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski
cesti 48, 1000 Ljubljana (na podlagi členov
286, 288, 313/4 ZGD ter 66. čl. Zakona
o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP) ter 6.
in 7. člena Sklepa o podrobnejši vsebini
in načinu objave sporočil javnih družb (Ur.
l. RS, št. 6/00 do 13/05) ter določil Pravil
borze) obvešča delničarje, da je dne 12. 4.
2006 prejela nasprotni predlog delničarja
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana k točki
5 dnevnega reda skupščine s predlogom
sklepa, da se predlagana sprememba Statuta dopolni s spremembo tudi točke 08.01.
Statuta kot sledi:
Predlog sklepa:
Točka 08.01. Statuta se nadomesti z
novo točko 08.01., ki glasi:
08.01. Uprava Družbe lahko v soglasju
z nadzornim svetom še 5 let po vpisu pete
spremembe tega statuta v sodni register
brez posebnega sklepa skupščine osnovni
kapital Družbe poveča, z izdajo novih delnic
za vložke, za 50% osnovnega kapitala, kar
ob sprejemu pete spremembe tega statuta
predstavlja nominalni znesek 6.258,903.000
SIT (odobreni kapital).
O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za
izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora
za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta. Soglasje nadzornega sveta
je veljavno sprejeto, če zanj glasuje večina
oddanih glasov navzočih članov nadzornega sveta, znotraj teh pa najmanj 2/3 vseh
članov nadzornega sveta – predstavnikov
delničarjev.
Uprava ob soglasju nadzornega sveta
v primeru povečanja kapitala po tej točki
lahko odloči o izključitvi prednostne pravice
do novih delnic.
Nadzorni svet je pooblaščen spremeniti
in uskladiti statut družbe z veljavno sprejeto
odločitvijo uprave o povečanju osnovnega
kapitala in izdaji novih delnic družbe iz odobrenega kapitala.
Utemeljitev delničarja:
V obrazložitvi delničar ugotavlja, da dne
25. 7. 2006 poteče triletno obdobje, za katerega je imela uprava statutarno pooblastilo,
da v soglasju z nadzornim svetom poveča
osnovni kapital (odobreni kapital). Ker to določilo daje upravi, ob soglasju nadzornega
sveta določeno prožnost v zvezi z zagotavljanjem sredstev družbi za dosego razvojnih ciljev, smatra, da je smiselno ponovno
pooblastiti upravo za povečanje osnovnega
kapitala z možnostjo odločanja o izključitvi
prednostne pravice.
Mnenje uprave in nadzornega sveta:
Uprava in nadzorni svet v celoti podpira
predlog delničarja.
Gradivo, ki vsebuje pisno poročilo uprave skupščini družbe o razlogu za popolno ali
delno izključitev prednostne pravice, z utemeljitvijo predlaganega emisijskega zneska
ter z vsebino obstoječega določila 08.01.
Statuta družbe, je delničarjem na vpogled v
informacijski pisarni na sedežu družbe Dunajska cesta 50, Ljubljana od dneva objave tega nasprotnega predloga in sicer vsak
delovni dan od 10. do 13. ure do dneva
skupščine.
Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Marko Kryžanowski
predsednik nadzornega sveta
dr. Jože Zagožen

Zavarovanja
SV 228/06
Ob-10827/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 228/06 z dne 7. 4. 2006,
sta bili:
– stanovanje št. 21, ki se nahaja v 4.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta revolucije 2 A, stoječe na
parc. št. 518/4, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 60,76 m2, last zastaviteljev Rusmira
Pajića in Melise Bešić, vsakega do 1/2, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 3.
2006 in
– stanovanje št. 16, ki se nahaja v 3.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 96, stoječe na
parc. št. 182/5 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 42,98 m2, last zastaviteljice Muhareme Pajić, na podlagi sklepa o dedovanju
Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št.
D 294/2004 z dne 11. 1. 2005,
zastavljeni v korist upnice Posojilnica Bank Borovlje - Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650,
Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 43.000 EUR s pripadki.
SV 292/06
Ob-10828/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 292/06 z dne 7. 4. 2006,
je bila nepremičnina - stanovanje v drugem
nadstropju stanovanjske stavbe na Polzeli,
Polzela 233, stoječe na parc. št. 810/11,
k.o. Polzela, v izmeri 51,97 m2, solast kreditojemalke Cvirn Alenke in zastaviteljice
Pižorn Matejke, na podlagi notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe, opr. št. SV
191/06 z dne 14. 3. 2006, sklenjene med
Lukan Markom in Ireno, kot prodajalcema
in kreditojemalko in zastaviteljem, kot kupcema, zastavljena v korist upnice Abanke
Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, matična
številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve na podlagi kreditne pogodbe v
znesku 12,500.000 SIT, z zapadlostjo zadnje anuitete 30. 4. 2021, z obrestno mero
Euribor +2,20 odstotnih točk letno, kar na
dan sklenitve kreditne pogodbe znaša 4,44
odstotkov in efektivno letno obrestno mero,
ki ob odobritvi kredita znaša 4,61 odstotkov, ter možnostjo predčasne zapadlosti
kredita, v primeru zamude z zamudnimi
obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi
jih banka - upnica imela z uveljavljanjem
vračila terjatve.
SV 226/06
Ob-10829/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike, opr. št. SV 226/06 z dne 6. 4. 2006,
je bila nepremičnina – trisobno stanovanje
št. 1, locirano v 1. nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe na naslovu Poštna ul. 2,
Vrhnika, v izmeri 63,05 m2, ki stoji na parc.
št. 2082/2 in 2082/3, obe vpisani v vl. št.
2655, k.o. Vrhnika, zastavljeno v korist prodajalke Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, matična št. 5881447,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
14.470,19 EUR, s pripadki.
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SV 180/2006
Ob-10830/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sestavljenega pri notarki
Zdenki Gustinčič iz Nove Gorice, pod opr.
št. SV 180/2006, dne 4. 4. 2006, je bilo
dvosobno stanovanje v izmeri 58,67 m2, ki
je v elaboratu za vpis podatkov v kataster
stavb označeno s št. 103 in se nahaja v
tretji in prvi etaži stavbe z identifikacijsko
številko 2426, v Novi Gorici, Sedejeva ulica 8, stoječi na parc. št. 385/5 k.o. Nova
Gorica, zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana,
matična številka 5026024, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 13,000.000 SIT z
obrestmi v višini šest mesečnega Euriborja, povečanega za pribitek 2,30, plačljive v
180 anuitetah, ki zapadejo zadnjega dne v
mesecu, od tega prva 31. 5. 2006, zadnja
30. 4. 2021.
SV 233/06
Ob-10831/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 233/06 z dne 6. 4.
2006, je bilo stanovanje št. 62, ki se nahaja
v 8. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 10, stoječe na parc. št. 541 k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 69,82, last zastaviteljev Albine Alilović in Mervada Agovića, na podlagi prodajne pogodbe z dne 30. 3. 2006, zastavljeno
v korist upnice Abanke Vipa d.d., matična
številka 5026024, s sedežem v Ljubljani,
Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 11,200.000 SIT s
pripadki.
SV 234/06
Ob-10832/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 234/06 z dne 6. 4. 2006,
je bilo stanovanje št. 9, ki se nahaja v 4.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 20, stoječe na
parc. št. 373/1 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 42,13 m2, last zastaviteljice Diane Kesič,
na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. D 97/99 z
dne 7. 12. 2000, zastavljeno v korist upnice
Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024,
s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
6,000.000 SIT s pripadki.
SV 106/2006
Ob-10833/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Kovačič
iz Kopra, pod opr. št. SV 106/2006 z dne
7. 4. 2006, se zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice Abanke Vipa d.d., s sedežem
v Ljubljani, Slovenska cesta 58, do dolžnice Češnjevar Valentine, s stalnim prebivališčem v Kopru, Cesta na Markovec 53 in
soplačnika Češnjevar Leopolda, s stalnim
prebivališčem v Kopru, Cesta na Markovec
53, to je za zavarovanje denarne terjatve
upnice v višini 14,200.000 SIT, z rokom zapadlosti 30. 4. 2021, obresti po letni obrestni
meri 6 mesečni Euribor + 1,9%, zamudnih
obresti, vseh stroškov in pripadkov, izvede
z ustanovitvijo zastavne pravice pri nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, to
je stanovanje št. 4, s pripadajočo kletjo, v
skupni izmeri 80,58 m2, v tretji etaži v stanovanjski hiši v Bernetičevi ulici 18, Koper,
s parc. št. 239/58, k.o. Semedela, last do
celote dolžnice – zastaviteljice Češnjevar
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Valentine, vse v korist Abanke Vipa d.d.,
s sedežem Ljubljana, Slovenska cesta 58,
matična številka 5026024.
SV 471/2006
Ob-10834/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 471/2006 z dne
6. 4. 2006, so parkirni prostori v II. kleti od
št. 1-313, v III. kleti od št. 1-320, v IV. kleti
št. 12, od 16-18, 37, od 40-48, od 51-52, od
54-60, 66, od 73-81, od 88-99, od 102-104,
od 106-109, od 115-116, od 118-119, 155,
od 157-158, od 174-175, od 180-183, 186,
od 193-197, 200, od 204-212, od 214-241,
od 243-245, od 254-259, od 263-269, 283,
od 295-307, od 317-330, vsi garažni hiši
City Maribor – parc. št. 1770 in 1771 k.o.
Maribor Grad, last družbe F City - Garažna
hiša d.o.o., na temelju prodajne pog. št.
119-91/98 z dne 21. 5. 1998, zastavljeni v
korist Nove KBM d.d., za zavarovanje maksimalne denarne terjatve v znesku 950.000
EUR v EUR oziroma SIT protivrednosti EUR
po podjetniškem prod. teč. upnice.
SV 454/06
Ob-10933/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 454/06 z dne 10. 4.
2006, je bila nepremičnina – stanovanje št.
184, dvosobno stanovanje v skupni izmeri
58,60 m2, v II. nadstropju večstanovanjske
hiše na naslovu Trg Dušana Kvedra 13,
Maribor, ki stoji na parc. št. 1753/7, vl. št.
1790, k.o. Spodnje Radvanje, pridobljena
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
5. 5. 1993, sklenjene med Brivsko frizerskim podjetjem Maribor, kot prodajalcem
in Frangež Heleno, kot kupcem, zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisenbank
Eberndorf registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung, s sedežem na naslovu Bahnstraße 22, enolična identifikacijska številka 1870653, 9141 Eberndorf,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 35.000 EUR, z letno obrestno mero
6% in 6% letnimi zamudnimi obrestmi, z
zapadlostjo prvega obroka na dan 20. 4.
2006 in zapadlostjo zadnjega obroka na
dan 20. 3. 2021.
SV 524/06
Ob-11038/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 524/06 z
dne 11. 4. 2006, je bila nepremičnina – poslovni prostor v skupni izmeri 26,60 m2,
v III. nadstropju trgovskega objekta C2,
številka TL 56 v Mariboru, Mlinska ulica
22, ki je zgrajen na zemljišču parc. številka 1788/1, 1789/1, 1798, 1799/1, 1889,
1789/2, 1890 in 2175/2 – vse katastrska
občina Maribor – Grad, last zastaviteljice Irene Kos, rojene 3. 9. 1953, stanujoče Pivola 48 D, 2311 Hoče, do celote, na
podlagi darilne pogodbe med zakoncema,
sklenjene med njo kot obdarjenko in med
dolžnikom Emilom Kosom kot darovalcem,
v notarskem zapisu notarke Brede Horvat,
opravilna številka SV 237/04 z dne 19. 2.
2004 in na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 30. 4. 1994, sklenjene med njo
in dolžnikom Emilom Kosom kot kupcema
ter med Brankom Hudejem in Marjanom
Hudejem kot prodajalcema, zastavljena v
korist upnice Probanke d.d., s sedežem
2000 Maribor, Svetozarevska ulica 12, za
zavarovanje denarne terjatve prej navede-
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ne upnice do dolžnika Emila Kosa v višini
5,000.000 SIT s pripadki ter z zapadlostjo
najkasneje do vključno 30. 4. 2021, oziroma na dan odpoklica upnice.
SV 208/06
Ob-11046/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška, opr. št. SV 208/06 z dne 10. 4. 2006,
so bili poslovni prostori št. 204, 205, 206,
207, 210, 211, 212, 213 in 214, ki se nahajajo v II. nadstropju upravne stavbe v
Ljubljani, Šlandrova ulica 10, na parc. št.
948/18, parc. št. 974/1 in parc. št. 974/556,
k.o. Črnuče, ki so bili pridobljeni na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 12.
1992, kupoprodajne pogodbe št. 2-PP/98
z dne 2. 6. 1998, kupoprodajne pogodbe
št. 3-PP/98 z dne 16. 9. 1998 in menjalne
pogodbe št. mp1.doc z dne 4. 10. 2000,
last zastavitelja Transing transportni inženiring, d.o.o., Ljubljana – Črnuče, Šlandrova
ulica 10 (matična številka 5406838), zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse
Aktiengesellschaft, 9020 Celovec, Neuer
Platz 14, Republika Avstrija (enolična identifikacijska številka 1870718), za zavarovanje denarne terjatve za glavnico v znesku
600.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pogodbenimi obrestmi po obrestni meri šestmesečni Euribor s pribitkom
v višini 2,375% letno za čas od črpanja
kredita do plačila, s plačilom v 28. zaporednih četrtletnih anuitetah, ki zapadejo v
plačilo vsakega prvega dne v četrtletju, od
katerih prva zapade v plačilo dne 1. 10.
2006, zadnja pa dne 1. 7. 2013, s predčasno zapadlostjo, določeno v 13. členu kreditne pogodbe št. 0104/0017384-00 z dne
31. 3. 2006, ki se izkaže z upničino izjavo
o zapadlosti po 20.a členu ZIZ.
SV 243/06
Ob-11161/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-243/06 z dne 24. 3. 2006,
je bilo stanovanje št. 02 v izmeri 60 m2, v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Jenkova
cesta 8 v Velenju, ki stoji na parceli št. 1870,
vpisani v vl. št. 800 k.o. Velenje, last Bešič
Ibrahima in Bešić Velide, oba stan. Jenkova
cesta 8, 3320 Velenje, za vsakega do ene
polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 23. 4. 1993, zastavljeno v korist Abanke Vipa d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku
9,000.000 SIT, s pripadki.
SV 321/06
Ob-11162/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 321/06
z dne 11. 4. 2006, je bilo enoinpolsobno
stanovanje št. 9 v izmeri 53,70 m2, v četrtem nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Polanškova ulica 8, Ljubljana, parc.
št. 244/38 k.o. Črnuče, last Daniela Jandrijevića, Cesta Cirila Tavčarja 10, Jesenice,
in Aleksandre Popović, Polje, cesta VI 8,
Ljubljana – Polje, vsakega do ½ in stanovanje št. 9 v izmeri 61,08 m2, v 2. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Polje,
cesta VI 8, Ljubljana Polje, parc. št. 558/1
k.o. Slape, last Dragoja Popovića, Polje,
cesta VI 8, Ljubljana – Polje, zastavljeno
v korist upnice Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft, s sedežem v Celovcu in poslovnim naslovom Neuer Platz 14, Celovec,

Republika Avstrija, identifikacijska številka
1870718, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 108.500 EUR, v SIT protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 94/2005
Os-10380/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 94/2005 sklep z dne 5. 4. 2006:
I. To sodišče je dne 22. 12. 2005 ob
11.52 prejelo neposredno predlog upnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, DURS, Davčni urad Celje, ki jo zastopa
Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek
v Celju, Trg celjskih knezov 10, Celje za
začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Gostišče – Pizzerija »Strnad« Ferdinand Strnad, s.p., Hotemež 6, Radeče,
z dne 22. 12. 2005 in je dne 5. 4. 2006
ob 13. uri začelo stečajni postopek nad
dolžnikom: Gostišče – Pizzerija »Strnad«
Ferdinand Strnad s.p., Hotemež 6, Radeče
(matična številka: 5069560, davčna številka:
36586056).
Odslej se firma glasi: Gostišče – Pizzerija
»Strnad« Ferdinand Strnad s.p., Hotemež 6,
Radeče (matična številka: 5069560, davčna
številka: 36586056) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Prebold,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v pristojni register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-8450084902 (sklic
na št. 11 42153-7110006-00940506).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo: dne
21. junija 2006 ob 14. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 5. 4.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 4. 2006
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St 7/2006
Os-10381/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 7/2006 sklep z dne 5. 4. 2006:
I. To sodišče je dne 23. 1. 2006 ob 12.05
prejelo neposredno predlog upnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, DURS,
Davčni urad Celje, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Celju,
Trg celjskih knezov 10, Celje za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Knjigovodski servis Zvonko Trnovšek s.p.,
Mariborska cesta 122a, Celje in je dne
5. 4. 2006 ob 9. uri začelo stečajni postopek
nad dolžnikom: Knjigovodski servis Zvonko Trnovšek s.p., Mariborska cesta 122a,
Celje (mat. št.: 5727800, ID št. za DDV:
44414013).
Odslej se firma glasi: Knjigovodski servis Zvonko Trnovšek s.p., Mariborska cesta
122a, Celje (mat. št.: 5727800, ID št. za
DDV: 44414013) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v pristojni register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo TRR-računa
ali drugega računa upnika (matična številka
in davčna številka). Za terjatve, v katerih je
pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,
na katerega se nanaša njihova terjatev in
znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-8450084902 (sklic
na št. 11 42153-7110006-00070606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. junija 2006 ob 9. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 5. 4.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 4. 2006
St 17/2006
Os-10382/06
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 17/2006 sklep z
dne 5. 4. 2006:
I. To sodišče je dne 8. 3. 2006 ob 14.40
neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave med dolžnikom:
Resevna, Trgovina in storitve d.d., Mestni trg 3, Šentjur in njegovimi upniki, z
dne 8. 3. 2006 in je dne 5. 4. 2006 ob 9.30
začelo postopek prisilne poravnave med
dolžnikom: Resevna, Trgovina in storitve
d.d., Mestni trg 3, Šentjur (matična številka:
5002940, ID št. za DDV: SI63142643) in
njegovimi upniki.

II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišče,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica,
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(5. 4. 2006).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
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 posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR sodišča 01100-8450084902, sklic na
številko: 11 42153-7110006-00170606.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št. delovnega dovoljenja L16/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10/a,
Celje,
2. Pekarna Geršak, Brance Rafael s.p.,
Cesta na Ljubečno 26, Celje,
3. Agrina informatika d.o.o., Savinjska
cesta 25, Žalec,
4. Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo,
5. delavski zaupnik – Gaber Monika, Ul.
II. bataljona 19, Šentjur.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 3,000.000 SIT na TRR tukajšnjega sodišča št. 01100-6960421564, sklic
na št. 5-17-2006, v roku 8 dni po prejemu
pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 4. 2006
St 1/2006
Os-10383/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 1/2006 sklep z dne 4. 4. 2006:
I. To sodišče je dne 9. 1. 2006 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Gostinstvo, posredništvo in avtoprevozništvo Uroš Ribič s.p., Obrežje 21, Radeče z dne 4. 1. 2006, in je dne 4. 4. 2006 ob
9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Gostinstvo, posredništvo in avtoprevozništvo Uroš Ribič s.p., Obrežje 21, Radeče
(matična številka: 1306731, ID št. za DDV:
83205349).
Odslej se firma glasi: Gostinstvo, posredništvo in avtoprevozništvo Uroš Ribič
s.p., Obrežje 21, Radeče (matična številka:
1306731, ID št. za DDV: 83205349) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. delovnega dovoljenja: L4/2004.
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III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-8450084902 (sklic
na št. 11 42153-7110006-00010606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. junija 2006 ob 9.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 4. 4.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 4. 2006
St 19/2006
Os-10384/06
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 19/2006 sklep z
dne 4. 4. 2006:
I. To sodišče je dne 20. 3. 2006 ob 12. uri
neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave med dolžnikom:
Moda Trgovina, proizvodnja in storitve
d.o.o., Prešernova 7, Celje, z dne 20. 3.
2006 in je dne 4. 4. 2006 ob 9. uri začelo
postopek prisilne poravnave med dolžnikom: Moda Trgovina, proizvodnja in storitve
d.o.o., Prešernova 7, Celje (matična številka: 5025575, ID št. za DDV: 81858701) in
njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišče,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica,
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(4. 4. 2006).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave 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 posameznih upni-
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kov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR sodišča 01100-8450084902, sklic na
številko: 11 42153-7110006-00190606.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave
se imenuje Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja
L8/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Komfort Line d.o.o., Paderšnikova ulica 34, Novo mesto,
2. Tekstil d.d., Letališka 34, Ljubljana,
3. Enoteks trgovina za zastopanje d.o.o.,
Žnidaršičeva ulica 21, Šempeter pri Novi
Gorici,
4. Marines d.o.o., Teharje 7a, Celje,
5. delavski zaupnik – Suzana Krumpak,
Prekorje 44a, Škofja vas.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 3,000.000 SIT na TRR tukajšnjega sodišča št. 01100-6960421564, sklic
na št. 5-19-2006, v roku 8 dni po prejemu
pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 4. 2006
St 5/2006
Os-10385/06
To sodišče je s sklepom, opr. št. St 5/2006
z dne 29. 3. 2006, stečajni postopek nad
dolžnikom Zidarstvo, fasaderstvo Macura
Uroš s.p., Gažon 40, Šmarje, začelo in ga
takoj tudi zaključilo, ker dolžnik nima premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 3. 2006
St 56/2005
Os-10386/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 56/2005 z dne 22. 2. 2006 sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom Vitamar d.o.o., Nade Žagar 6, Koper, se začne
in takoj zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 2. 2006
St 37/2005
Os-10387/06
1. Stečajni postopek nad dolžnico Gordana Tamburić s.p., Bar Češnja, točenje pijač in napitkov, Delavska cesta 28,
Kranj, vpisana v register samostojnih podjetnikov pod matično št. 1256904000, šifra dejavnosti 55.400, se začne in se takoj
zaključi.
2. Morebitno premoženje stečajne dolžnice se bo uporabilo v skladu z določilom
petega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.
3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega oklica.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 31. 3. 2006
St 17/95
Os-10388/06
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom Iskra terminali, podjetje termi-
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nalov in naročniških sistemov, p.o. – v
stečaju, Ljubljanska c. 24c, Kranj, s sklepom opr. št. St 17/95 z dne 31. 3. 2006 razrešilo stečajnega upravitelja Antona Šubica,
Pot na Jošta 42, Kranj.
Za novega stečajnega upravitelja je določen Grega Erman, Pregljeva 31, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 31. 3. 2006
St 3/2006
Os-10389/06
To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata št. St 3/2006 z dne 28. 2. 2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Sadjarska zadruga Posavja z.o.o.,
Arnova sela 34, Artiče, matična številka
582158, šifra dejavnosti 01.132.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, da sodišču z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v roku 30 dni po objavi tega oklica, prijavijo
svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni, po izteku roka za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Tomaž Kos s.p. iz Celja.
Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– Kmečka zadruga z.o.o., Pod obzidjem
39, Brežice,
– Zadružna kmetijska družba d.o.o., Miklošičeva 4, Ljubljana,
– Sklad za regionalni razvoj, Šeškova
9, Ribnica,
– O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska 17, Brestanica,
– Pak 4, Kartonaža d.o.o., Log 11a, Kisovec,
– Valkarton podjetje za proizvodnjo in
predelavo valovitega kartona d.d., Logatec,
Tržaška c. 1,
– Franci Hribar, Rigonce 31, Dobova.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 28. 2. 2006.
Okrožno sodišče v Krškem
28. 2. 2006
St 187/2003
Os-10390/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Gumarna d.o.o. – v stečaju, Milenkova 9, Maribor, se v skladu s 169. členom
ZPPSL zaključi, saj so končana vsa opravila
iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 4. 2006
St 22/2006
Os-10391/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 22/2006 z dne 3. 4. 2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Nizke
in rudarske gradnje, proizvodnja, trgovina in storitve d.d., Iztokova 30, Maribor
ter odredilo imenovanje upniškega odbora
v sestavi:
1. Prevent global d.d., Kidričeva 8, Slovenj Gradec,
2. Prevent gradnje d.o.o., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor,
3. Avtoprevoz Gramet trade d.o.o., Tržaška c. 61, Maribor,
4. CPM d.d., Iztokova 30, Maribor,
5. Jadranka Brčič, Letonjeva 6, Maribor.

II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Alenka Gril, Lorbekova 19, Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica
o pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu RS. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun za pravne
osebe št.: 01100-1000339014, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.: 01100-1000338529, sklicna
številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 3. 4. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 4. 2006
St 112/2005
Os-10392/06
Stečajno upraviteljico dr. Ireno Lesjak se
z dne 31. 3. 2006 razreši funkcije stečajne
upraviteljice v stečajni zadevi Integrating,
marketing, trgovina, posredništvo in gostinstvo d.o.o. – v stečaju, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 3. 2006
St 108/2005
Os-10393/06
Stečajno upraviteljico dr. Ireno Lesjak se
z dne 31. 3. 2006 razreši funkcije stečajne upraviteljice v stečajni zadevi Advena
d.o.o., Ob gozdu 14, Maribor – v stečaju.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 3. 2006
St 13/2004
Os-10394/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 13/2004, ki je postal pravnomočen dne
3. 4. 2006 zaključilo stečajni postopek zoper
stečajnega dolžnika KAL-KO-PREM Proizvodno in storitveno podjetje d.o.o. – v
stečaju, Nicina 12, Prevalje.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 4. 2006
St 10/2006
Os-10395/06
1. Z dnem 3. 4. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom 5-KEBEC svetovanje in trgovina d.o.o. Černelavci, Dolga
ulica 14, 9000 Murska Sobota, matična št.
1552490, davčna št. 28310802.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po objavi
tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi
dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih.
Ne plača se takse za prijavo terjatve delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na
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račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100106.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 26. 6. 2006 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 3. 4. 2006 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 4. 2006
St 9/2006
Os-10396/06
1. Z dnem 3. 4. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom PL – Sistem Darko Muc s.p., Simoničev breg 8, Gornja
Radgona, 9250 Gornja Radgona, davčna
številka 57906050.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53, 9000 Murska Sobota.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 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.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100096.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 19. 6. 2006 ob 9. uri v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 3. 4. 2006 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka. Tega dne nastopijo vse pravne posledice začetka stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo
pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika
razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 4. 2006
St 36/2004
Os-10397/06
Po 169. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se stečajni postopek
nad dolžnikom Rodema, zaključna dela v
gradbeništvu, Šumak Martin s.p., Kopališka ulica 2, Murska Sobota, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 4. 2006
St 86/2004
Os-10398/06
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika LES Rudolf Poredoš s.p., Ravenska 73/a, Beltinci – v stečaju, davčna
št. 40256812, matična št. 5338805 se iz
razloga drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji,
zaključi.

Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 4. 2006
St 2/2006
Os-10399/06
1. Z dnem 4. 4. 2006 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Dresler
Jasna s.p. – Cvetličarna Dresler, Žepovci 37/a, Apače (davčna številka 72075775,
matična številka 5614711000).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
Progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je
potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljene
terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi
v dveh izvodih. Ne plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-1000339014, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-1000338529, sklic na številko
11 42200-7110006-51100026.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 3. 7. 2006 ob 9. uri pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 4. 4. 2006 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča in pošlje v objavo. Pravne posledice začetka stečajnega postopka
nastanejo z dnem, ko je oklic o začetku
stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 4. 2006
St 5/2005
Os-10400/06
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Bernarda Horvat s.p., Zvezna ulica
6/5, Murska Sobota, matična št. 5795436,
davčna št. 18979408, se iz razloga drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.
Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka, neporabljeni
del pa se izroči Občini Lendava, brez prevzema obveznosti.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 4. 2006
St 27/2005
Os-10401/06
To sodišče je dne 4. 4. 2006 s sklepom,
opr. št. St 27/2005 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Avtošped storitve trgovina,
transport, gradbeništvo in storitve d.o.o.,
Krčevina pri Vurbergu 86/c.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 4. 2006
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St 4/2001
Os-10402/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/2001,
z dne 4. 4. 2006 v smislu prvega odstavka 169. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A) zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Petovia
trgovina in turizem d.o.o., Ob Dravi 3/a,
Ptuj – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se bo dolžnik
izbrisal iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 4. 2006
St 282/2004
Os-10403/06
To sodišče je s sklepom St 282/2004 dne
28. 2. 2006 zaradi prodaje pravne osebe
ustavilo stečajni postopek nad dolžnikom
Boza, d.o.o. – v stečaju, Dunajska 160,
Ljubljana, postopek pa se nadaljuje zoper
stečajno maso.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2006
St 104/04-26
Os-10404/06
To sodišče je s sklepom St 104/2004 dne
3. 4. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Sky star d.o.o., Herbersteinova
14, Ljubljana – v stečaju, ker premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2006
St 122/2004
Os-10405/06
To sodišče je s sklepom St 122/2004 dne
3. 4. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Infopanj d.o.o., Slovenska 54,
Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2006
St 188/2005
Os-10406/06
To sodišče, oddelek za gospodarsko
sodstvo v stečajnem postopku, ki se vodi
zoper stečajno maso Smelt Internationala
d.d. Ljubljana, sklep naslovnega sodišča o
zaključku stečajnega postopka in prenosu
terjatve opr. št. St 188/2005 z dne 16. 2.
2006 popravi v 2. točki izreka tako, da se 8.
točka pravilno glasi:
8. Državno pravobranilstvo RS, sedaj
GIO d.o.o., Ljubljana (69): 79,21%.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2006
PPN 60/2006
Os-10407/06
To sodišče je s sklepom z dne 3. 4. 2006
pod opr. št. PPN 60/2006 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Ilir Inženiring, prodaja biro opreme, servis, fotokopiranje d.o.o., Ob železnici 18, Ljubljana,
matična številka: 5551773, šifra dejavnosti:
G-51.850, vl. št. 11488300.
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 oklica, prijavijo svoje
terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
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šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(3. 4. 2006).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Luigi Varanelli iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– SKB banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
– Factor banka d.d., Tivolska c. 48, Ljubljana,
– NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana,
– DZS d.d., Dalmatinova ul. 2, Ljubljana,
– Sonja Josipovič, Pot v Hribec 3, Črnuče, kot predstavnica sveta delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 3. 4. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2006
PPN 26/2006
Os-10408/06
To sodišče je s sklepom z dne 22. 3.
2006 pod opr. št. PPN 26/2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Lajči mesarstvo in trgovina, d.o.o., Notranje Gorice, Žabnica 12, matična številka
1821601, vložna številka 13774800, šifra
dejavnosti 15.130.
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 oklica, prijavijo svoje
terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višini v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(22. 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.
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Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Bojan Klenovšek iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava RS, Davčni urad
Ljubljana, Dunajska 22,
– Koto, d.d., Ljubljana, Agrokombinatska
80,
– Farme Ihan, d.d., Domžale, Breznikova 89,
– Litijska mesarija, d.d., Šmartno pri Litiji,
Slatna 1,
– Jelka Jernejčič, Dobec 8, Begunje pri
Cerknici.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 22. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2006
St 127/2004
Os-10542/06
To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 127/2004 z dne 5. 4. 2006 v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Interbau,
družba za gradbeništvo, trgovino in storitve d.o.o., Klinetova 6, Maribor, v stečaju, razrešilo stečajnega upravitelja Gorazda
Zemljariča iz Maribora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 4. 2006
St 126/2004
Os-10543/06
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom E.G.D. d.o.o. Orehova vas – Slivnica – v stečaju, Opekarniška ulica 2,
šifra dejavnosti 05.301, matična številka
5915562, davčna številka 15873277, se v
skladu z 99/II členom ZPPSL zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 4. 2006
St 5/2005
Os-10544/06
1. Z dnem 5. 4. 2006 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Remont
TIS, podjetje za trgovino, servisiranje in
storitve d.o.o., Ljutomer, Kolodvorska
ulica 16/a (davčna številka 81477252, matična številka 1717308).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je
potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljene
terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi

v dveh izvodih. Ne plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-1000339014, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-1000338529, sklic na številko 11
42200-7110006-51100056.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 3. 7. 2006 ob 9.15 pri tukajšnjem sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 5. 4. 2006 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča in pošlje v objavo. Pravne posledice začetka stečajnega postopka
nastanejo z dnem, ko je oklic o začetku
stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 4. 2006
St 11/2006
Os-10545/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 11/2006 z dne 5. 4. 2006, začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Merilo inženiring storitveno podjetje d.o.o.,
Ulica Heroja Lacka 10, Ptuj, matična številka 1754378, šifra dejavnosti 45.210, davčna
številka 23820047.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča se
poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili, v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve.
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 dr. Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Tames d.o.o., Ormoška cesta 14,
Ptuj,
– Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo,
– Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta I.
Slovenskega tabora 2, Ljutomer,
– LHB finance d.o.o., Šubičeva ulica 2,
Ljubljana,
– Jože Šegula, Majšperk 46 – kot predstavnik delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 5. 4. 2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 4. 2006
St 15/2004
Os-10546/06
To sodišče je s sklepom opr. št. 15/2004
z dne 24. 3. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Štirn & Co., Izdelava
pogrebne opreme, d.o.o. – v stečaju, Krakovska 21, Šenčur.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 3. 2006
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St 36/2006
Os-10547/06
To sodišče je s sklepom St 36/2006 dne
6. 4. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Gradbeništvo Kostadinov visoke in nizke gradnje k.d., Celovška cesta
166, Ljubljana, matična številka 1272675,
dejavnost 45.210.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Aleksander Šimon iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 10. 7. 2006 ob 13. uri v razpravni
dvorani št. II/1, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 4.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2006
St 242/2005
Os-10548/06
To sodišče je s sklepom St 242/2005
dne 3. 4. 2006 zaključilo stečajni postpek
nad dolžnikom Netguide d.o.o., Vojkova
15, Ljubljana – v stečaju, ker premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2006
ST 272/2004
Os-10549/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom TKM Records
d.o.o. – v stečaju, Na stavbah 2, Litija za
dne 12. 6. 2006 ob 13.30 v razpravni dvorani št. II., Miklošičeva 7.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 10 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2006
St 130/2005
Os-10550/06
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Mak Commercium trgovina
d.o.o., Ljubljana, Dolenjska c. 244 – v
stečaju razpisuje narok za preizkus terjatev,
ki bo dne 19. 6. 2006 ob 13.45 v prostorih
tukajšnjega sodišča Miklošičeva 7, razpravna dvorana št. I/1.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2006
St 49/2003
Os-10551/06
To sodišče je s sklepom, opr. št. 49/2003
z dne 24. 3. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Sitar, Podjetje za trgo-

vino, gostinstvo, posredovanje, kooperacijo, zastopanje in svetovanje, d.o.o. – v
stečaju, Spodnji Otok 3, Radovljica.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 3. 2006
St 10/2006
Os-10698/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 10/2006 sklep z dne 7. 4. 2006:
I. To sodišče je dne 2. 2. 2006 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Fimex Marketing, inženiring, tehnologijo
in storitve, d.o.o., Trg mladosti 6, Velenje
z dne 31. 1. 2006 in je dne 7. 4. 2006 ob 11.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Fimex, Marketing, inženiring, tehnologijo
in storitve, d.o.o., Trg mladosti 6, Velenje
(matična številka: 5381266, davčna številka:
29108306).
Odslej se firma glasi: Fimex, Marketing,
inženiring, tehnologijo in storitve, d.o.o.,
Trg mladosti 6, Velenje (matična številka:
5381266, davčna številka: 29108306) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p. Arja vas 1, Prebold, št.
delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v pristojni sodni register.
IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahteve. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-8450084902 (sklic na
št. 11 42153-7110006-00100606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. junija 2006 ob 14.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 7. 4.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 4. 2006
St 173/2005
Os-10712/06
To sodišče je s sklepom z dne 13. 3.
2006 pod opr. št. St 173/2005 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
DEAL d.o.o., Kamnik, Šutna 37 in njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik upnikom
izplačal njihove terjatve, in sicer:
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Upnikom iz razreda A (upniki – zaposleni), katerih terjatve bodo v skladu z drugim
odstavkom 160. člena ZPPSL poplačane
v višini 100%, kot stroški tekočega poslovanja.
Upnikom iz razreda B, katerih terjatve
bodo poplačane v višini 20% v roku enega
leta od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave z 0,5% letno obrestno mero.
Ugotovi se, da se terjatve v razredu C
(terjatve iz naslova neplačanih zamudnih
obresti od neplačanih davkov in prispevkov) na podlagi 3. točke 16. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij odpiše v
celoti.
Ugotovi se, da je upnik iz razreda D
Reberles d.o.o., Poreber 11, Kamnik, svojo
terjatev do dolžnika zamenjal v lastninski
delež.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 1. 8. 2005 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
prilogi sklepa, ki je sestavni del izreka sklepa.
Ugotovi se, da bo terjatev upnika iz razreda D z dnem pravnomočnosti tega sklepa zaradi konverzije v lastniški delež prenehala.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
13. 3. 2006. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 5. 4.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2006
St 25/90
Os-10713/06
To sodišče je s sklepom St 25/90 dne
6. 4. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom LES d.d. – v stečaju, Grubarjevo nabrežje 6, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2006
St 44/2006
Os-10714/06
To sodišče je s sklepom St 44/2006 dne
6. 4. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Odejca Rutar Silva s.p., Komarijska pot 19, Brezovica pri Ljubljani, matična številka 1086529, številka dejavnosti
17.400, davčna številka 81444176.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Stevo Radovanovič iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča in vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 26. 6. 2006 ob 14.10 v razpravni
dvorani št. I/1, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 4.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2006
St 286/2005
Os-10715/06
To sodišče je s sklepom St 286/2005
dne 7. 4. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom IGA, Gradbeno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
32, Ljubljana, matična številka 5521874,
davčna številka 28470559, št. reg. vl. št.
11335400.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Maksimilijan Gale, Kropova 10, 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 7. 7. 2006 ob 10.45 v razpravni dvorani
št. V., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 4.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2006
St 49/2005
Os-10716/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St
49/2005-260 z dne 24. 2. 2006 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Modena
p.o. Tržič – v stečaju, Usnjarska 3, Tržič.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 4. 2006

Izvršbe
In 04/00097
Os-8174/06
V izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v
Celju, opr. št. In 04/00097, je izvršitelj Tomaž Mijailovič, dne 10. 2. 2006 opravil rubež nepremičnine, stanovanja št. 8, v izmeri
53,25 m2, v drugem nadstropju stanovanjske hiše v Celju, Miličinskega 4, stoječe na
parc. št. 500/8, k.o. Sp. Hudinja.
Rubež ima učinek zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 3. 2005
In 01/00073
Os-8827/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča,
opr. št. In 01/00073 z dne 29. 11. 2002, zaradi izterjave 1,425.731 SIT s pripadki, pravnomočno izdanega v korist upnice Banke
Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, proti dolžnici
Tadeji Zorič, Miloša Zidanška 10/a, Šentjur,
se v korist upnice, v skladu z 211/III členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, opra-
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St 223/2005
Os-10717/06
To sodišče je s sklepom z dne 13. 3.
2006 pod opr. št. St 223/2005-22 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Rašica Point d.o.o., Zg. Gameljne
20, Ljubljana, in njegovimi upniki, po kateri
bo dolžnik upnikom izplačal njihove terjatve,
in sicer:
– terjatve razreda A v višini 23,4 mio SIT
iz tekočega poslovanja v roku 6 mesecev po
pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi;
– terjatve iz razreda B (odpisane v višini
80%) v višini 156 mio SIT v roku enega leta
po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi.
Ugotovilo je, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 14. 10. 2005 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
13. 3. 2006. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 4. 4.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2006
St 33/2005
Os-10718/06
To sodišče je s sklepom St 33/2005 dne
7. 4. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Kontra podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Prečna 4, Litija, matična številka 56695161, šifra dejavnosti
55.400.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Stevo Radovanovič, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča in vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).

vi rubež dolžnici Tadeji Zorič, do 1/2 lastne
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer stanovanja št. 7, v I. nadstropju
stanovanjske hiše, stoječe na parceli št. 22,
k.o. Šentjur, v Šentjurju, Ulica Miloša Zidanška 10/a, v izmeri 71,70 m2, ki v naravi
obsega kuhinjo v izmeri 11,31 m2, sobo v izmeri 18,17 m2, sobo v izmeri 12,07 m2, sobo
v izmeri 7,92 m2, hodnik v izmeri 11,14 m2,
kopalnico v izmeri 4,63 m2, balkon v izmeri
4,50 m2 in druge prostore v izmeri 1,95 m2,
ki je last Antona Zoriča in Tadeje Zorič, obeh
stan. Ul. Miloša Zidanška 10/a, Šentjur, vsakega do 1/2. Zapisnik o rubežu ima pomen
zaznambe sklepa o izvršbi. Z zaznambo
sklepa pridobi upnica zastavno pravico na
nepremičnini z učinki tudi proti tistemu, ki
pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 24. 2. 2006
In 02/0213
Os-9098/06
V izvršilni zadevi upnika Supra Stan
d.o.o., Celje, ki ga zastopa odv. Marjan Feguš iz Celja, zoper dolžnika Stres Iztoka, Mi-

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 26. 6. 2006 ob 14. uri v razpravni
dvorani št. I/1 tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 4.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2006
St 8/2006
Os-10719/06
1. Z dnem 7. 4. 2006 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom PL – Sistem d.o.o., Partizanska cesta 42, Gornja
Radgona (davčna številka 43113141, matična številka 1925911).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Jože Flegar iz Boračeve 50.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je
potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljene
terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi
v dveh izvodih. Ne plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-1000339014, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-1000338529, sklic na številko 11
42200-7110006-51100086.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 3. 7. 2006 ob 9.30 pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 7. 4. 2006 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča in pošlje v objavo. Pravne posledice začetka postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 4. 2006

klošičeva 11, Celje, zaradi izterjave denarne
terjatve, je po sklepu o izvršbi Okrajnega
sodišča v Celju, opr. št. In 02/0213, dne
9. 12. 2003 izvršitelj opravil rubež nepremičnine – stanovanja v četrtem nadstropju
stanovanjske hiše Miklošičeva 11 v Celju.
Stanovanje obsega skupaj 67,59 m2, oziroma v bruto izmeri 75,91 m2, ki v naravi obsega sobo v izmeri 15,05 m2, sobo v izmeri
15,60 m2, sobo v izmeri 11,61 m2, kuhinjo v
izmeri 4,97 m2, shrambo v izmeri 1,35 m2,
kopalnico v izmeri 3,36 m2, WC v izmeri
2,07 m2, predsobo v izmeri 7,18 m2, balkon
v izmeri 0,75 m2 (bruto 2,99 m2), klet v izmeri 3,64 m2, (bruto 7,28 m2), balkon v izmeri
0,82 m2 (bruto 3,26 m2), ropotarnico v izmeri
1,19 m2. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 3. 2006
In 2001/00197
Os-9099/06
V skladu z določilom 211/2 člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, je bil na
podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi tega sodišča, opr. št. I I 2776/96 (sedaj
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In 2001/00197) z dne 4. 6. 1997, v korist
upnika Supra – Stan d.o.o., Vodnikova 13,
Celje, dne 2. 2. 2006 opravljen rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, to je
enosobnega stanovanja št. 41, v devetem
nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu
Ul. frankolovskih žrtev 34, Celje, ki obsega
sobo v izmeri 14,21 m2, kuhinjo v izmeri
9,9 m2, kopalnico v izmeri 4,57 m2, predsobo v izmeri 6,34 m2, ložo v izmeri 2,78 m2,
in klet v izmeri 0,5 m2, last dolžnice Grete
Brglez, Ul. Frankolovskih žrtev 34, Celje,
do celote.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 3. 2006
In 8/2006
Os-8176/06
Na podlagi sklepa tega sodišča, opr. št.
In 8/2006 z dne 16. 2. 2006, je bilo dolžniku
Branku Nemcu, Begunje pri Cerknici 16b,
Begunje pri Cerknici (prej Čabranska ulica
1, Cerknica), do 1/2 lastno stanovanje št. 2,
v stanovanjski hiši na naslovu Čabranska
ulica 1, Cerknica, stoječi na parc. št. 2869,
k.o. Cerknica, ki obsega kuhinjo v izmeri
13,32 m2, sobo v izmeri 15,82 m2, sobo v
izmeri 17 m2, stranišče v izmeri 1,52 m2, kopalnico v izmeri 5,75 m2, shrambo v izmeri
3,50 m2, balkon v izmeri 1,81 m2 in druge
prostore v izmeri 13,42 m2 ter souporabo
skupnih prostorov in naprav, dne 27. 2. 2006
zarubljeno v korist upnika Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, zaradi izterjave
559.783,40 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 15. 3. 2006
In 2005/00984
Os-8831/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 19. 9. 2005, je bil dne 17. 1. 2006
opravljen v korist upnika SPL Ljubljana
d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, rubež
stanovanja v izmeri 41,20 m2, ki se nahaja
v večstanovanjski hiši na naslovu Poljanski
nasip 48, Ljubljana, parc. št. 127/2, k.o.
Poljansko predmestje, v 1. nadstropju, last
dolžnice Vigec Mari, Poljanski nasip 48,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2006
Z 04/00009
Os-6087/06
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici, opr. št.
Z 04/00009 z dne 31. 8. 2004, je bila na
stanovanju št. 15, v IV. nadstropju večstanovanjske hiše v Slovenski Bistrici na naslovu
Tomšičeva ul. 1/A, sedaj Šolska ul. 12, v
izmeri 58,50 m2, katerega solastnik do ene
polovice je dolžnik Vlado Bedenik, je na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 179/93GH z dne 14. 10. 1993, sklenjene z Impolom
stanovanja d.o.o. Slovenska Bistrica, kot
prodajalcem in dolžnikom ter Marjetko Benedik, kot kupcem, ustanovljena zastavna
pravica v korist upnice Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Oddelek v Mariboru,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
668.005,22 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 27. 2. 2006
In 255/05
Os-9553/06
Na podlagi sklepa opr. št. In 255/05 z
dne 11. 1. 2006, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bila 1/2 stanovanja
št. 2, v II. etaži večstanovanjske hiše na

naslovu Ulica talcev 34, Zagorje ob Savi,
na nepremičnini parc. št. 1423, k.o. Zagorje
– mesto, ki pa ni vpisana v zemljiško knjigo,
v lasti dolžnika Plahuta Emila, zarubljena v
korist upnice Mladinska knjiga trgovina d.d.,
Slovenska c. 29, Ljubljana, zaradi izterjave
42.226,20 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 23. 3. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 1580/2005
Os-3711/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 5. 1. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Cvetke Springauf, ki jo zastopa odv. Velimir Cugmas iz
Slovenskih Konjic, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin – kupoprodajne pogodbe z dne 18. 11. 1991,
sklenjene med Republiko Slovenijo, kot prodajalcem in Olgo Košič, kot kupovalko, aneksa k prodajni pogodbi z dne 24. 7. 1992,
sklenjenega med Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Območne enote Celje in Olgo Košič, kupoprodajne pogodbe z
dne 27. 9. 1993, sklenjene med prodajalko Olgo Košič in kupcem Teršavec Karlom,
prodajne pogodbe z dne 12. 7. 2004, sklenjene med prodajalcem Teršavec Karlom in
Cvetko Springauf, kot kupcem, za enosobno
stanovanje št. 31 v izmeri 32 m2, s kletjo, v
Celju, Vojkova 1, vpisanem pri E 1, k.o. Medlog, B/XIV. Po izjavi predlagatelja je listina
izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice pri enosobnem stanovanju št. 31, v izmeri 32 m2, s
kletjo, v Celju, Vojkova 1, vpisanem pri
E 1, k.o. Medlog, B/XIV, se zahteva v korist Cvetke Springauf, rojene 23. 5. 1952,
stanujoče Pichelsdorfer str. 107, Berlin, do
celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 9. 2. 2006
Dn 4139/2002
Os-6860/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 3. 1. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Tomič Lidije, Gregorčičeva 2, Celje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 2. 6. 1992, ki sta
jo sklenila kot prodajalec Železarna Štore
Valji d.o.o. in Košir Peter kot kot kupec, in
sicer za stanovanje št. 83, v 11. nadstropju
stanovanjskega bloka v Celju, Čopova 23,
pri vl. št. 2276/84, k.o. Celje.
Po izjavi predlagateljice je navedena listina izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Lidije Tomič, Gregorčičeva 2, Celje,
do celote.
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S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 2. 2006
Dn 3617/2005
Os-6861/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 3. 1. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Milav Irene, Čopova ulica 25, Celje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 19. 12. 1991,
ki sta jo sklenila kot prodajalec Mladinska
knjiga, d.d. Ljubljana in Jakše Antonija kot
kupec, in sicer za stanovanje št. 8, v II. etaži
s kletjo, vpisanem pri vl. št. E 18, k.o. Celje,
v listu B/XVII.
Po izjavi predlagateljice je navedena listina izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Milav Irene, Čopova 25, Celje, do
celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 2. 2006
Dn 6292/2004
Os-7651/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 9 2. 2005, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Gombač Iztoka,
Nušičeva 2/b, Celje, po pooblaščencu Supra-Stan d.o.o. Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 14. 12. 1991, ki
sta jo sklenila Elektro Celje, kot prodajalec
in Kučer Bojan, kot kupec ter kupoprodajne
pogodbe z dne 14. 2. 1992, sklenjene med
prodajalcem Kučer Bojanom in kupovalko
Lidijo Brus-Pauli, in sicer za stanovanje št.
10, v II. etaži stavbe Nušičeva 2/b v Celju, v
vl. št. E28, k.o. Celje.
Po izjavi predlagateljice je navedena listina izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Gombač Iztoka, Nušičeva 2/b, Celje,
do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 3. 3. 2006
Dn 1858/2002
Os-2167/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
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zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ožegović Sajto, Homec, Bolkova 35, Radomlje,
ki ga zastopa Odvetniška družba Učakar
& Vrviščar, o.p. d.n.o., Odvetnik Silvester
Učakar, Steletova 8 A, Kamnik, za vknjižbo
lastninske pravice za pritlično enoinpolsobno stanovanje z balkonoma v stanovanjski
stavbi Groharjeva 14, Kamnik, v podvl. št.
1386/5, k.o. Podgorje, na osebi z imeni:
Ožegović Sajto in Ožegović Vajda Silvestra, oba Homec, Bolkova 35, Radomlje,
izdalo sklep Dn št. 1858/2002 z dne 25. 11.
2005, za vzpostavitev naslednjih zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe o menjavi stanovanj z dne
13. 3. 1990, sklenjene med Traunšek Danijelom, Matije Blejca 20, Kamnik, kot prvo
pogodbeno stranko in Erjavec Milijano ter
Erjavec Brankom, oba Kamnik, Groharjeva
14, kot drugo pogodbeno stranko. Traunšek Danijel menja mansardno stanovanje
z oznako M2 enosobno-dvosobno v IV.
nadstropju, južno stopnišče stanovanjskega bloka B1 Bakovnik Kamnik, v Kamniku, Matije Blejca 20, na parceli št. 1239,
1238 in 1241/2, k.o. Podgorje, ki obsega
1 predprostor, 1 kopalnico z WC, 1 kuhinjo
z jedilnico, 1 dnevni prostor, 1 garderobni
prostor s stopnicami, 1 loggio, 1 podstrešje, 1 kletno shrambo, vse v skupni površini
72,85 m2 in pravico do uporabe skupnih
prostorov in naprav v hiši, za enoinpolsobno stanovanje z oznako 3/PT v pritličju
– južno stopnišče stanovanjskega bloka
B9 Kamnik, Groharjeva 14, na parceli št.
1251/1, 1368, 1369, k.o. Podgorje, last Erjavec Milijane in Erjavec Branka, ki obsega
1 predporostor, 1 kopalnico z WC, 1 kuhinjo
z dnevno sobo, 1 spalnico, 2 loggie, 1 klet,
vse v skupni površini 49,67 m2 in pravico
do uporabe skupnih prostorov in naprav
v hiši, s tem, da drugopogodbena stranka
doplača prvopogodbeni strani razliko zaradi večje kvadrature stanovanja v vrednosti
20.000 DEM v dinarski protivrednosti,
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 12.
1992, sklenjene med Traunšek Danijelom,
Groharjeva 14, Kamnik, kot prodajalcem in
Juvančič Mehle Ano, Bijedičeva ul. 4, Ljubljana, kot kupcem, za enoinpolsobno stanovanje z oznako 3/PT v pritličju – južno
stopnišče stanovanjskega bloka B9 Kamnik,
Groharjeva 14, na parceli št. 1251/1, 1368,
1369, k.o. Podgorje. Stanovanje obsega: 1
predprostor, 1 kopalnico z WC, 1 kuhinjo z
dnevno sobo, 1 spalnico, 2 loggie, 1 klet,
vse v skupni površini 49,67 m2 in pravico do
uporabe skupnih prostorov in naprav v hiši,
vse za kupnino 3,100.000 tolarjev.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
sledečih oseb: Ožegović Sajto in Ožegović
Vajda Silvestra, oba Homec, Bolkova 35,
Radomlje.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listin, katerih
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Ožegović Sajte in Ožegović Vajde Silvestre,
oba Homec, Bolkova 35, Radomlje.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 24. 1. 2006
Dn 1228/2005
Os-4513/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Husaj
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Iso, Matije Blejca 12, Kamnik, za vknjižbo
lastninske pravice za stanovanje št. 51, v
3. nadstropju večstanovanjskega objekta v
Kamniku, Ulica Matije Blejca 12, vpisanem
pri z.k. podvložku št. 363/51, k.o. Podgorje,
na ime predlagatelja in Husaj Majdo, izdalo
sklep Dn št. 1228/2005 z dne 15. 11. 2005,
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – pogodbe št. 362/77 z dne 5. 10. 1977, sklenjene med SGP Graditelj Kamnik, Maistrova 7,
Kamnik, kot prodajalcem in Kesić Dragom,
Glavarjeva 8, Ljubljana, kot kupcem, za enosobno stanovanje z oznako 2/III. nad. južno
stopnišče blok B-3 Bakovnik jug. Stanovanje
obsega predprostor v izmeri 3,20 m2, kopalnico, WC 4,40 m2, kuhinjo, jed. kot 12,90 m2,
spalnico 15,20 m2, balkon 1,07 m2 in kletno
shrambo 1,40 m2 v skupni izmeri 38,17 m2
za kupnino v znesku 317.976 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
oseb z imeni: Husaj Iso in Husaj Majda, oba
Matije Blejca 12, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
oseb z imeni: Husaj Iso in Husaj Majda, oba
Matije Blejca 12, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 3. 2. 2006
Dn 2308/2005
Os-4515/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zickero Toma, Tunjiška 2 a, Kamnik, ki ga zastopa Odvetniška družba Učakar & Rženičnik,
o.p. d.n.o., Odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8 A, Kamnik, za vknjižbo lastninske
pravice za enosobno stanovanje v tretjem
nadstropju z balkonom, z oznako 25, v izmeri 38,10 m2 in klet z oznako 25, v izmeri
2,50 m2, skupaj v izmeri 40,60 m2, z ident.
št. 25.E, na naslovu Tunjiška 2 a, 1241 Kamnik, v podvl. št. 2882/25, k.o. Kamnik, na
ime predlagatelja Zickero Tom, Tunjiška 2 a,
Kamnik, izdalo sklep Dn št. 2308/2005 z
dne 30. 11. 2005, za vzpostavitev zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe št. 504/72 z dne 11. 1. 1972,
sklenjene med SGP Graditelj Kamnik, Maistrova 7, kot prodajalcem in Šon Karlom
ter Šon Angelo, oba Vevče 23 a, LjubljanaPolje, kot kupcema, za stanovanjski objekt
G-3 ob Tunjiški cesti v Kamniku, na parc.
št. 410/1, 397/33 in 397/32, k.o. Kamnik, in
sicer enosobno stanovanje 4a/III z neto površino po merah v glavnem projektu: spalnica 12,1 m2, kuhinja 11,7 m2, kopalnica, WC
3,8 m2, predsoba 4,3 m2, balkon 5,9 m2 in
ozimnica 2,4 m2, v skupni izmeri 40,2 m2, za
kupnino v znesku 118.000 DIN,
– pogodbe z dne 22. 4. 1977, med Šon
Karlom in Angelco, Tunjiška 2/a, Kamnik ter
Bonič Ivanom in Mileno iz Ljubljane, Tržaška 266, kot kupcema za enosobno stanovanje v stanovanjskem bloku Tunjiška 2/a
v Kamniku, z neto površinami po merah v
glavnem projektu: spalnica 12,1 m2, kuhinja
11,7 m2, kopalnica, WC 3,8 m2, predsoba
4,3 m2, balkon 5,9 m2 in ozimnica 2,4 m2, v
skupni izmeri 40,2 m2, za kupnino v vrednosti 207.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Zickero Toma, Tunjiška 2 a, Kamnik.

Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listin, katerih
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 31. 1. 2006
Dn 2305/2005
Os-4519/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Perčič Polonce in Demitrija, oba Tunjiška 2 a,
Kamnik, ki ju zastopa Odvetniška družba
Učakar & Rženičnik, o.p. d.n.o., Odvetnik
Silvester Učakar, Steletova 8 A, Kamnik,
za vknjižbo lastninske pravice za štirisobno
etažno stanovanje v tretjem nadstropju, z
balkonom, z oznako 26 in 26 A, v izmeri 105,60 m2 in klet z oznako 26, v izmeri
2,55 m2, skupaj v izmeri 108,15 m2, z ident.
št. 26.E, na naslovu Tunjiška 2 a, 1241 Kamnik, v podvl. št. 2882/26, k.o. Kamnik,
na ime predlagateljev, izdalo sklep Dn št.
2305/2005 z dne 30. 11. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – pogodbe št.
764/71 z dne 5. 11. 1971, sklenjene med
SGP Graditelj Kamnik – Maistrova 7, kot
prodajalcem in Založnik Miro – Domžale,
Prešernova 45, kot kupcem, za stanovanjski
objekt G-3 ob Tunjiški cesti v Kamniku, na
parc. št. 410/1, 397/33 in 397/32, k.o. Kamnik, in sicer dvosobno stanovanje 2/III, z
neto površino po merah v glavnem projektu:
dnevna soba 18,4 m2, spalnica 14 m2, kuhinja, jed. kot 10,5 m2, kopalnica, WC 4,1 m2,
predsoba 3,8 m2, balkon 5,9 m2 in ozimnica
2,6 m2, v skupni izmeri 59,3 m2, za kupnino
v znesku 168.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljev Perčič Polonce in Demitrija,
oba Trunjiška 2 a, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 3. 2. 2006
Dn 2306/2005
Os-4520/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bergant Cirile, Tunjiška 2 a, Kamnik, ki jo zastopa Odvetniška družba Učakar & Rženičnik,
o.p. d.n.o., Odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8 A, Kamnik, za vknjižbo lastninske
pravice za dvosobno stanovanje v pritličju,
z balkonom, z oznako 6, v izmeri 58,20 m2
in klet z oznako 6, v izmeri 2,40 m2, skupaj
v izmeri 60,60 m2, z ident. št. 6.E na naslovu Tunjiška 2 a, 1241 Kamnik, v podvl. št.
2882/6, k.o. Kamnik, na ime predlagateljice,
izdalo sklep Dn št. 2306/2005 z dne 30. 11.
2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – pogodbe št. 520/72 z dne 14. 2. 1972,
sklenjene med SGP Graditelj Kamnik, Maistrova 7, kot prodajalcem in Bergant Cirilo,
Pot 27. julija 3, Kamnik, kot kupcem, za stanovanjski objekt G-3 ob Tunjiški cesti v Kamniku, na parc. št. 410/1, 397/33 in 397/32,
k.o. Kamnik, in sicer dvosobno stanovanje
3/PT, z neto površino po merah v glavnem
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projektu: dnevna soba, kuhinja 23,9 m2,
spalnica 14 m2, kopalnica, stranišče 3,8 m2,
predsoba 4,3 m2, balkon 11,8 m2 in ozimnica
2,6 m2, v skupni izmeri 60,4 m2, za kupnino
v znesku 168.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Bergant Cirile, Tunjiška 2 a,
Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 3. 2. 2006
Dn 1120/2005
Os-4521/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Iztoka Štrausa, Mencingerjeva 1, Kranj, za
vknjižbo lastninske pravice za nepremičnino
- stanovanje št. 10, v 3. nadstropju večstanovanjskega objekta v Kamniku, Kranjska
cesta 003 B in kletni prostor št. 10, vse
vpisano pri z.k. podvložku št. 2803/18, k.o.
Kamnik, na ime predlagatelja, izdalo sklep
Dn št. 1120/2005 z dne 15. 11. 2005, za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – pogodbe št. 1311/73 z dne 23. 2. 1973, sklenjene med SGP Graditelj Kamnik, Maistrova
7, Kamnik, kot prodajalcem in Bajec Joštom,
Štefanova 9, Ljubljana, kot kupcem, za nepremičnino – stanovanjski objekt TSB-4 ob
Kranjski cesti v Kamniku, in sicer dvosobno
stanovanje 4a/III. nadstropje – južno stopnišče. Stanovanje obsega spalnico v izmeri 12,66 m2, kuhinjo 13,86 m2, dnevno
sobo 19,89 m2, kopalnico z WC 3,78 m2,
predprostor 6,97 m2, balkon 9,45 m2, ozimnico 5,32 m2. Stanovanje obsega skupaj
71,94 m2 in garažni boks št. 68, vse za kupnino v znesku 225.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Iztoka Štrausa, Mencingerjeva 1, Kranj.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 31. 1. 2006
Dn 645/2003
Os-4522/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vinka
Bizjaka, Detelova 3, Domžale, ki ga zastopa
Odvetniška družba Učakar & Vrviščar, o.p.
d.n.o., Odvetnik Silvester Učakar, Steletova
8 A, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice
za enosobno stanovanje v II. nadstropju,
v skupni izmeri 38,10 m2 in klet v izmeri
2,50 m2, oboje z oznako 21, v stan. stavbi
Tunjiška 2 C, Kamnik, v podvl. št. 2692/22,
k.o. Kamnik, na ime Bizjak Vinka, Detelova
3, Domžale in Rihtar Nataše, Fajfarejva ul.
11, Rodica, Domžale, izdalo sklep Dn št.
645/2003 z dne 1. 12. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – pogodbe št.
409/II z dne 24. 8. 1970, sklenjene med
SGP Graditelj Kamnik – Maistrova 7, kot
prodajalcem in Belšak Alojzijo, Kovinarska

2 – Kamnik, kot kupcem, za stanovanjski
objekt G-1 ob Tunjiški cesti v Kamniku, parc.
št. 410/1, 397/33 in 397/32, k.o. Kamnik,
in sicer enosobno stanovanje 46/II, z neto
površino po merah v glavnem projektu: spalnica 12,1 m2, kuhinja 11,7 m2 kop., stranišče 2,8 m2, predsoba 4,3 m2, balkon 5,9 m2,
ozimnica 2,4 m2, v skupni izmeri 40,2 m2, za
kupnino v znesku 86.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljev Vinka Bizjaka, Detelova 3,
Domžale in Rihtar Nataše, Fajfarjeva ul. 11,
Rodica, Domžale.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev Vinka Bizjaka, Detelova 3,
Domžale in Rihtar Nataše, Fajarejva ul. 11,
Rodica, Domžale.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 3. 2. 2006
Dn 25685/2004
Os-29520/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zvezdane Snoj, Kriva pot 23, Ljubljana, v postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini
– stanovanju št. 8, v 2. nadstropju, Tesarska
4, Ljubljana, v izmeri 32,70 m2, z identifikatorjem 108.E, vpisana v vl. št. 152/26, k.o.
Prule, pod Dn št. 25685/2004, izdalo sklep
o začetku postopka zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 13. 5.
1992, sklenjene med prodajalko Velana tovarna zaves p.o. Ljubljana, Šmartinska 52,
in kupcema Djonom in Veroniko Matič, Tesarska 4, Ljubljana, o prodaji stanovanja št.
8, v drugem nadstropju v stanovanjski hiši
na naslovu Tesarska 4, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2005
Dn 37771/2004
Os-29869/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Saša
Stepanova, Ulica bratov Rozman 4, Ljubljana, v postopku vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice
na nepremičnini – stanovanju št. 20, na terasi, Privoz 7a, Ljubljana, v izmeri 13,10 m2,
z identifikatorjem 128.E, in pomožnem prostoru št. 20, v kleti, Privoz 7a, Ljubljana,
v izmeri 0,90 m2, z identifikatorjem 129.E,
vpisana v vl. št. 126/67, k.o. Prule, pod
Dn št. 37771/2004 izdalo sklep o začetku
postopka zemljiškoknjižne listine, pogodbe
št. 05/2-36/78-11 z dne 20. 12. 1965, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine
Ljubljana - Center, zastopanem po Zavodu
za stanovanjsko gospodarstvo in poslovne
prostore v Ljubljani, Kersnikova 6, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Marko Rainer,
kot prodajalcem in Malenšek Vladimiro,
Privoz 7a, Ljubljana, kot kupcem, o prodaji
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stanovanja – samske sobe št. 62, v bloku
B-6 na Prulah, Privoz 7, tretje stopnišče, in
pripadajočimi skupnimi prostori, stoječi na
parc. št. 25/5, 273/1 in 273/2, k.o. Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2005
Dn 14330/2005
Os-34094/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rudolf
Alojza, Brilejeva 8, Ljubljana, ki ga zastopa Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška
185, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju št. 212, v 2. nadstropju,
Brilejeva ulica 8, Ljubljana, z identifikatorjem
116.E, vpisanim v vl. št. 2904/93, k.o. Dravlje, dne 23.8. 2005 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– soinvestitorske pogodbe št. 82-7629
z dne 29. 12. 1982, sklenjene med Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana, ki ga zastopa
direktor Slavko Bajt in Kamnikar Jožetom,
o sodelovanju pri izgradnji stanovanjskega
objekta, s katerim si je soinvestitor zagotovil
dvosobno stanovanje št. 7/11, II. stopnišče,
VII. nadstropje, v izmeri 59,15 m2;
– I. dodatka k soinvestitorski podobi št.
82-7629 z dne 20. 4. 1983, sklenjenega
med Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD
Inženiring, Kersnikova 10, Ljubljana, ki ga
zastopa direktor Slavko Bajt in Kamnikar
Jožetom, Pavšičeva 6, Ljubljana;
– II. dodatka k soinvestitorski pogodbi št.
82-7629 z dne 27. 12. 1983, sklenjenega
med Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD
Inženiring, Kersnikova 10, Ljubljana, ki ga
zastopa direktor Slavko Bajt in Kamnikar
Jožetom, Pavšičeva 6, Ljubljana;
– dodatka k soinvestitorski pogodbi št.
82-7629 z dne 31. 1. 1984, Zavodom za
izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Kersnikova 10, Ljubljana, ki ga zastopa direktor
Slavko Bajt in Kamnikar Jožetom ter Zdenko, oba Pavšičeva 6, Ljubljana;
– III. dodatka k soinvestitorski pogodbi
št. 82-7629 z dne 15. 12. 1984, sklenjenega med Zavodom za izgradnjo Ljubljane,
TOZD Inženiring, Kersnikova 10, Ljubljana,
ki ga zastopa direktor Slavko Bajt in Kamnikar Jožetom ter Zdenko, oba Pavšičeva 6,
Ljubljana.
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 Ljubljani
dne 25. 11. 2005
Dn 14289/2001
Os-34098/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,

Stran

3018 /

Št.

40 / 14. 4. 2006

v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mojce Lindič, Brilejeva 6, Ljubljana, ki jo
zastopa Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z
zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju s kabinetom št. 607, v 6. nadstropju,
s kletno shrambo št. 607, z identifikatorjem 43.E, vpisanim v vl. št. 2904/48, k.o.
Dravlje, dne 22. 8. 2005 izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– soinvestitorske pogodbe št. 82 7646
z dne 30. 12. 1982, sklenjene med Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6, ki ga zastopa
direktor Slavko Bajt in Kraševec Amalijo ter
Tanjo, Ob žici 5, Ljubljana, o sodelovanju pri
izgradnji stanovanja – garsonjere št. 3/05, I.
stopnišče, III. nadstropje,
– dodatka k soinvestitorski pogodbi št.
82-7646 z dne 31. 1. 1984, sklenjen med
Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 10, ki ga zastopa direktor Slavko Bajt in Kraševec Amalijo ter Tatjano, Ob žici 5, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2005
Dn 21380/2004
Os-34471/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mueller Marije Ane, Celovška 128, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na stanovanju
št. 57, v 7. nadstropju, v izmeri 59,35 m2, z
identifikatorjem 122.E in kleti številka 57, v
kletni etaži v izmeri 1,15 m2, z identifikatorjem 123.E, Ob žici 3, Ljubljana, vpisanima
v podvložek številka 2624/57, v katastrski
občini Dravlje, dne 6. 5. 2005, pod opr. št.
Dn 21380/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
darilne pogodbe z dne 14. 6. 1985, sklenjene med Vlasto Brelih, upokojenko, stanujočo v Ljubljani, Ob žici 03, Ljubljana in Vesno
Glavnik, roj. Kurnik, stanujočo v Ljubljani,
Ob žici 03, Ljubljana, za dvosobno stanovanje številka 57, v VII. nadstropju, na južni
strani stanovanjskega bloka B1-3 v soseski
S-6, stoječega na zemljišču parc. št. 809/9,
k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2005
Dn 24523/2005
Os-36199/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Srečka Emila Žigona,
Kamnogoriška 32, Ljubljana, ki ga zastopa
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odvetniška družba Kotlušek in Pavčič o.p.
d.n.o., v postopku vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice
na nepremičnini – garaži in dvorišču, parc.
št. 1065/3, vl. št. 947, k.o. Dravlje, dne 21. 4.
2005, pod Dn št. 24523/2002, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, darilne pogodbe z dne 4. 10.
1979, sklenjene med darovalko Heleno Žigon, Kamnogoriška 32, Ljubljana, in darilojemalcem Srečkom Žigonom, Kamnogoriška
32, Ljubljana, za parc. št. 1065/3 – v naravi
garaža v izmeri 40 m2 in dvorišče, v izmeri
81 m2, pri vl. št. 947, k.o. Dravlje.
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 Ljubljani
dne 14. 12. 2005
Dn 33656/2004
Os-37420/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Maje Štromar, Krožna
cesta 8, Koper, ki jo zastopa odvetniška
družba Kotlušek & Pavčič iz Ljubljane, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižnih
listin, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 6, v 1. nadstropju
v izmeri 32,75 m2, s kletjo št. 6 v kletni
etaži v izmeri 1,27 m2, vpisana v podvložek št. 2618/6, k.o. Dravlje, dne 17. 10.
2005, od Dn št. 33656/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– darilne pogodbe z dne 20. 10. 1982, o
daritvi nepremičnine, ki leži v 1. nadstropju
večstanovanjske hiše na naslovu Ob žici 5,
Ljubljana, in predstavlja stanovanje št. 6, v
izmeri 32,75 m2 in klet v izmeri 1,27 m2, vlož.
št. 2618/6, parc. št. 809/270, k.o. Dravlje, ki
je bila sklenjena med strankama Antonom
Lovka, kot darovalcem in Vido Lovka, kot
obdarjenko,
– menjalne pogodbe z dne 1. 6. 1983, o
menjavi nepremičnine, ki leži v 1. nadstropju
večstanovanjske hiše na naslovu Ob žici 5,
Ljubljana, in predstavlja stanovanje št. 6 v
izmeri 32,75 m2 in klet v izmeri 1,27 m2, vlož.
št. 2618/6, parc. št. 809/270, k.o. Dravlje,
ki je bila sklenjena med strankami Alenko
Berden in Borutom Kraigherjem ter Stanko
Vran Černelč.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2005
Dn 22171/2001
Os-1913/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ignaca Hriberskega, Šišenska c. 2, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini,
stanovanju z identifikacijsko št. 06004/065,

v izmeri 63,45 m2, in kleti z identifikacijsko
številko 06004/066, v izmeri 1,55 m2, Šišenska 2, Ljubljana, vpisane pri podvložku
št. 4463/1, k.o. Zgornja Šiška, dne 17. 11.
2005, pod opr. št. Dn 22171/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 2/32 z dne 22. 2. 1969, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Tehnika, Ljubljana,
Vošnjakova 8, in Hriberski Ignacem, stanujočim v Ljubljani, Zelena pot 20, o nakupu
dvosobnega stanovanja v stanovanjski stolpnici ST-2/M, Šišenska c. 2 v Ljubljani, na
parcelah št. 505/1, 523/1, 517/1 in 519, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2006
Dn 22068/2001
Os-1915/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Alojza
Briškega, Šišenska c. 2, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju z identifikacijsko št. 06004/037, v izmeri
89,15 m2, in kleti z identifikacijsko številko
06004/038, v izmeri 3,55 m2, Šišenska 2,
Ljubljana, vpisane pri podvložku št. 4463/1,
k.o. Zgornja Šiška, dne 17. 11. 2005, pod
opr. št. Dn 22068/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 18 z dne 6. 2.
1969, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Tehnika, Ljubljana, Vošnjakova 8, in Briški
Lojzetom, roj. 25. 5. 1931, stanujočim Ljubljana – Šentvid št. 36, o nakupu triinpolsobnega stanovanja v stanovanjski stolpnici
ST-2/M, ob Šišenski cesti v Ljubljani, ki se
gradi na parcelah št. 505/1, 523/1, 517/1 in
519, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2006
Dn 22170/2001
Os-1916/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milivoja Perca, Šišenska c. 2, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju z identifikacijsko št. 06004/111, v izmeri
82,45 m2, in kleti z identifikacijsko številko
06004/112, v izmeri 2,5 m2, Šišenska 2, Ljubljana, vpisane pri podvložku št. 4463/1,
k.o. Zgornja Šiška, dne 17. 11. 2005, pod
opr. št. Dn 2217/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe z dne 17. 6. 1966,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika, Ljubljana, Vošnjakova 8, in Perc Mili-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vojem, stanujočim v Ljubljani, Perčeva 13,
o nakupu dvosobnega stanovanja z dvema
kabinetoma v eni izmed stolpnic »Deteljica«
med Celovško, Šišensko in Pavšičevo ulico
v Ljubljani, s površino 75,45 m2, v eni izmed
dveh stolpnic »Deteljica« ST-2 in ST-4, v VII.
nadstropju, jugozahodno.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2006
Dn 22172/2001
Os-1917/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zvonke Furlan, Šišenska c. 2, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju z identifikacijsko št. 06004/025, v izmeri
89,15 m2, in kleti z identifikacijsko številko
06004/026, v izmeri 3,9 m2, Šišenska 2, Ljubljana, vpisane pri podvložku št. 4463/1, k.o.
Zgornja Šiška, dne 17. 11. 2005, pod opr.
št. Dn 22172/2001, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 2/12 z dne 7. 2.
1969, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Tehnika, Ljubljana, Vošnjakova 8, in Kocjan
Radom ter Kocjan Božo, oba stanujoča v
Ljubljani, Gospodinjska 21, o nakupu triinpolsobnega stanovanja v stanovanjski stopnici ST-2/M v Šišenska c. 2 v Ljubljani, na
parcelah št. 505/1, 523/1, 517/1 in 519, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2006
Dn 2982/2001
Os-1918/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Karlija
Grabnarja, Šarhova 12, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za
vpis lastninske pravice na stanovanju št. 5,
v prvem nadstropju, Šarhova 12, Ljubljana, vpisanim v podvložek številka 1442/5,
z identifikatorjem 5.E, v katastrski občini
Brinje I, dne 19. 10. 2005, pod opr. št. Dn
2982/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 11. 3. 1974,
sklenjene med Skladom za gradnjo stanovanjskih hiš občine Ljubljana Bežigrad in
Juvančič Metko, za stanovanje, ležeče v
objektu Blok 2 v Šarhovi ulici 12, I. nadstropje, II. stopnišče, parc. št. 236, 241, 242,
244, 245, 246, k.o. Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

raj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2006
Dn 22175/2001
Os-1919/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Nedeljka Đurđeviča, Šišenska c. 2, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini,
stanovanju z identifikacijsko št. 06004/057, v
izmeri 64 m2, in kleti z identifikacijsko številko 06004/058, v izmeri 2,05 m2, Šišenska 2,
Ljubljana, vpisane pri podvložku št. 4463/1,
k.o. Zgornja Šiška, dne 17. 11. 2005, pod
opr. št. Dn 22175/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 2/28 z dne 10. 3.
1969, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Tehnika, Ljubljana, Vošnjakova 8, in Papler
Miro, stanujočo v Poljanah 69, LjubljanaŠentvid, o nakupu dvosobnega stanovanja
v stanovanjski stolpnici ST-2/M, ob Šišenski
cesti 2 v Ljubljani, na parcelah št. 505/1,
517/1 in 519, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2006
Dn 13334/2000
Os-1920/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nevenke Mihelčič, Gotska 12, Ljubljana, ki jo
zastopa Otium, d.o.o., Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za
vpis lastninske pravice na nepremičnini –
stanovanju št. 10 v 2. nadstropju, v izmeri
63,25 m2 z identifikatorjem 10.E, Gotska 12,
Ljubljana, vpisani v podvložek št. 3013/10, v
katastrski občini Dravlje, dne 21. 11. 2005,
pod opr. št. Dn 13334/2000, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
197 z dne 9. 11. 1991, sklenjene med Republiko Slovenijo, ki jo po pooblastulu št.
360-03/91-15/2-8 zastopa direktor zavoda
doc. dr. Primož Rode, dr. med., kot prodajalcem in Mihelčič Nevenko, Gotska 12,
Ljubljana, kot kupovalko, za stanovanje št.
10 v Ljubljani, Gotska 12, v izmeri 58,14 m2,
v zgradbi, ki stoji na parc. št. 809/26 v k.o.
Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2006
Dn 10972/2000
Os-1921/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,

Št.

40 / 14. 4. 2006 /

Stran

3019

v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Komarja, Gotska 12, Ljubljana, ki ga
zastopa Otium, d.o.o., Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju št. 1 v pritličju, v izmeri 46,35 m2, z
identifikatorjem 1.E, Gotska 12, Ljubljana,
vpisani v podvložek št. 3013/1, v katastrski
občini Dravlje, dne 21. 11. 2005, pod opr.
št. Dn 10972/2000, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 71-3893 z dne 14. 7.
1971, sklenjene med prodajalcem Poslovno združenje Giposs, Ljubljana in kupcema
Komar Antonom ter Komar Štefanijo, oba
Gubčeva 11, Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 1, v pritličju I. stopnišče, na zahodni
strani objekta T-2, ki stoji na zemljišču parc.
št. 809/26 v k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2006
Dn 30508/2004
Os-3714/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ljudmile Jaš, Reboljeva 13, Ljubljana, ki
jo zastopa Petra Mrhar, odvetnica iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje številka 18, z identifikatorjem
18.E, vpisanem v podvložek št. 2944/18,
katastrska občina Stožice, dne 14. 12. 2005,
pod opr. št. Dn 50808/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe številka BS-3
8/78, ki sta jo sklenila prodajalec Združeno
gradbeno podjetje Giposs, Ljubljana, Dvoržakova 5, ki ga zastopa Staninvest Ljubljana, Ljubljana, Kersnikova 6/IV, ki ga zastopa
glavni direktor Slavko Matičič in kupovalko
Ljudmilo Jaš, rojeno 12. 9. 1945, Hubadova
4, Ljubljana, za stanovanje številka 18, v
Reboljevi ulici 13, v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2006
Dn 3515/2004
Os-5733/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic:
Irenka Štucin, Jakčeva ulica 31, Ljubljana
in Florjana Zakonjšek Fajdiga, Bilečanska
2, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju v izmeri
63,23 m2, z identifikatorjem 113.E in pomožni prostor v izmeri 3,12 m2, z identifikatorjem 114.E, Bilečanska ul. 2, Ljubljana,
vpisani v podvložek številka 1275/114, v
katastrski občini Štepanja vas, dne 4. 1.
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2006, pod opr. št. Dn 3515/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene med Občino Ljubljana Moste-Polje in
Imos – poslovno združenje za industrijsko
gradnjo, Ljubljana, Trg VII. Kongresa ZKJ
št. 1, Ljubljana, za stanovanje št. 84, v
VIII. nadstropju zgradbe na Bilečanski 2
v Ljubljani;
kupne pogodbe z dne 9. 9. 1983, sklenjene med Cerovšak Albinom in Lorico, Bilečanska 2, Ljubljana, kot prodajalcema in
Slana Jožefom in Slana Vido-Marijo, Vnanje
Gorice 7, kot kupcema, za stanovanje v VIII.
nadstropju zgradbe na Bilečanski 2, v izmeri
63,03 m2, objekt SO 7, vpisanega na parceli
št. 410, 411, 412, 413, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2006
Dn 17922/2001
Os-5734/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lidije
Borštnar, Linhartova 68, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju v izmeri 57,71 m2, z identifikatorjem
90.E, kletjo v izmeri 1,95 m2, z identifikatorjem 91.E in shrambo v izmeri 1,80 m2, z
identifikatorjem 92.E, Linhartova cesta 68,
Ljubljana, vpisani v podvložek št. 3707/30, v
katastrski občini Bežigrad, dne 5. 12. 2005,
pod opr. št. Dn 17922/2001, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, menjalne in kupoprodajne
pogodbe z dne 25. 8. 1992, sklenjene med
Borštnar Lidijo, Ljubljana, Celovška 145a in
Rutar Alojzom, Ljubljana, Linhartova 68, za
dvosobno stanovanje v 8. nadstropju stanovanjske zgradbe v Ljubljani, Linhartova 68,
v izmeri 60,09 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2006
Dn 191/2001
Os-5752/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Boc
Branka, Grajzerjeva 1, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 12, v mansardi, v izmeri 36,65 m2,
s shrambo na podstrehi v izmeri 5,65 m2,
Polanškova ulica 46, Ljubljana, z identifikatorjema 123.E in 124.E, vpisani v podvložek št. 2214/50, k.o. Črnuče, dne 13. 1.
2006, pod opr. št. Dn 191/2001, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
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– kupne pogodbe z dne 22. 3. 1990,
sklenjene med prodajalcem Korelec Antonom, Polanškova ul. 46, Ljubljana, in kupcema Lebar Brankom in Lebar Anico, oba
Črešnovci 7a, Črešnovci, za stanovanjsko
enoto v soseski 111/2 Črnuška gmajna, na
parc. št. 241/29, 244/1, 253/1, 254/1, k.o.
Črnuče, v objektu B-48, nadstropje (mansarda), št. stanovanja 12, vrsta stan. gar.
površina v 36,65 m2 neto površine;
– menjalne pogodbe z dne 15. 2. 1995,
sklenjene med Pristan d.o.o. (prvopogodbena stranka) in Lebar Brankom, Polanškova 46, Ljubljana ter Lebar Anico, Juša
Kramarja 8, Črešnovci (drugopogodbeni
stranki), za stanovanji: – enosobno stanovanje z atrijem v soseski 111/2, Črnuška gmajna, objekt B-47, Polanškova 44 v
Ljubljani, pritličje, številka stanovanja 2, v
izmeri 44,15 m2 in atrij v izmeri 31,65 m2,
skupaj z enako oštevilčeno shrambo v kleti
in souporabo skupnih prostorov in naprav;
– garsonjero na Polanškovi 46, Ljubljana,
soseska 111/2, Črnuška gmajna, v objektu
B-48, mansarda, številka stanovanja 12, v
izmeri 36,65 m2, skupaj z enako oštevilčeno shrambo v kleti in souporabo skupnih
prostorov in naprav.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2006
Dn 3998/2002
Os-6659/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marije Perme, Zgornje Gorje 22, Zgornje Gorje, v postopku
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju, Zaloška 83, Ljubljana, z identifikatorjem št. 111.E, s kletjo z identifikatorjem 112.E, vpisani v podvložek št. 1451/55,
k.o. Moste, dne 11. 1. 2006, pod Dn št.
3998/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 465-17/67-4/ŠB
z dne 11. 4. 1967, sklenjene med Stanovanjskim skladom občine Ljubljana Moste
Polje v likvidaciji, kot prodajalcem in Stanovanjsko zadrugo RTV Ljubljana, Tavčarjeva
17, kot kupcem, za dvosobno stanovanje v
pritličju – B – jugovzhod, ki se nahaja v stanovanjskem objektu A/3 Moste, na parceli
št. 885, 883 in 880, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2006
Dn 3852/2000
Os-6660/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagateljice Antonije Lesar, Zaloška 92,
Ljubljana, ki jo zastopa Olga Tanko, odvetnica iz Ribnice, v postopku vzpostavitve

zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 5, v
prvem nadstropju večstanovanjske hiše na
Zaloški 92, Ljubljana, v izmeri 28,78 m2, z
identifikatorjem 5.E, vpisano v vl. št. 1450/5,
k.o. Moste, dne 13. 10. 2005, pod Dn št.
3852/2000, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. III/f-110/1-71 z
dne 1. 3. 1971, sklenjene med prodajalcem
Splošno gradbeno podjetje Zidar Kočevje,
Trg 3. oktobra 23 in kupcem Splošno gradbeno podjetje Zidar Kočevje, ki ga zastopa
direktor Oton Devjak, za garsonjero št. 5/I.
nad. stopnišče 1, z neto stanovanjsko površino 28,78 m2, v stanovanjskem objektu
Blok ob Zaloški cesti v Ljubljani, zgrajenem
na parceli št. 1062, 1064, 1065, 1067, 1068,
1070/1 in 1071, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2006
Dn 3864/2000
Os-6661/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jane Tomšič, Zaloška 92,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Jože Hribernik iz Ljubljane, v postopku vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 19, v
IV. nadstropju, Zaloška cesta 92, Ljubljana,
v izmeri 61,45 m2, z identifikatorjem 19.E,
vl. št. 1450/19, k.o. Moste, dne 2. 11. 2005,
pod Dn št. 3864/2000, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 26. 8.
1970, s katero je Splošno gradbeno podjetje
Zidar Kočevje, Trg 3. oktobra 23, prodalo
Kralj Marjanu in Jani Tomšič, Vodovodna
68, Ljubljana, dvoinpolsobno stanovanje št.
19/IV nad., stopnišče 1, z neto stanovanjsko
površino 61,45 m2, v stanovanjskem bloku
ob Zaloški cesti 92 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2006
Dn 17373/2001
Os-6662/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagateljice Vojke Viler Krivec, Preglov
trg 10, Ljubljana, ki jo zastopa Mihajlo Romič, Preglov trg 10, Ljubljana, v postopku
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 43, v IV. nadstropju, Preglov trg
10, Ljubljana, v izmeri 83,52 m2, identifikator
113.E, s pripadajočo kletjo št. 43 v izmeri
3,24 m2, identifikator 114.E, vpisano v vl. št.
1469/37, k.o. Moste, dne 14. 10. 2005, pod
Dn št. 17373/2001, izdalo sklep o začetku
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postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z dne 21. 5. 1985,
sklenjene med Iskra Delta, proizvodnja računalniških sistemov in inženiring, Parmova 41, Ljubljana, ki jo zastopa generalni
direktor Janez Škrubej in SOZD Elektrotehna, DO Junel, TOZD Elzas, zastopanje
tujih firm, Titova 81, Ljubljana, ki ga zastopa
direktor Miha Kandušer, za trisobno stanovanje št. 43, v stanovanjskem bloku ALK v
soseski MS 4/5 Fužine v Ljubljani, Leninov
trg 14, ki je last Iskra Delte.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2006
Dn 11528/2000
Os-6663/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagateljev Branka in Vide Urške Mayr,
oba Mlinska 6a, Ptuj, ki ju zastpoa odvetniška pisarna Mayr & Pavlovič iz Ptuja, v
postopku vzpostavite zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju št. 55, v VIII. nadstropju
v izmeri 32,75 m2, s kletjo št. 55, v kletni
etaži v izmeri 1,24 m2, vpisani v podvložek št. 2599/55, k.o. Dravlje, dne 30. 12.
2005, pod Dn št. 11528/2000, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 69-2190 z dne
28. 4. 1969, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs Ljubljana, ki ga zastopa
SG Standard, Ljubljana, Celovška 87, kot
prodajalcem in Vido Platovnjak, roj. 2. 7.
1948, Ljubljana, Trg francoske revolucije 7,
kot kupcem, za enosobno stanovanje št.
62, v VII. nadstropju, na južni strani objekta
BI/4. stopnišče, ki stoji na zemljišču parc. št.
809/10, k.o. Dravlje,
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe št. 69-2190 z dne 28. 4. 1969, z dne
13. 2. 1970, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs Ljubljana, ki ga zastopa
SG Standard, Ljubljana, Celovška 87, kot
prodajalcem in Vido Platovnjak, roj. 2. 7.
1948, Ljubljana, Trg francoske revolucije
7, kot kupcem, s katero je bila spremenjena oznaka stanovanja, in sicer stanovanje
št. 55, v VIII. nadstropju, v IV. stopnišču,
na južni strani objekta B-1/4, ki stoji na
zemljišču parc. št. 809/10, k.o. Dravlje, soseska S-6,
– kupne pogodbe z dne 27. 2. 1973,
sklenjene med Platovnjak Vido, poročeno
Paradiž, roj. 2. 7. 1948, stanujočo Ravne
na Koroškem, Prežihova 8, kot prodajalko, in Reven Jožetom, roj. 15. 3. 1931, ter
Reven Alojzijo, roj. Selko, roj. 15. 6. 1939,
oba stanujoča Ljubljana, Titova 54/a, kot
kupcema, za enosobno stanovanje št. 55, v
VIII. nadstropju, IV. stopnišče, na južni strani objekta B-1/4, ki stoji na parc. št. 809/10,
k.o. Dravlje, Soseska S-6.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje

za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2006
Dn 15897/2001
Os-6664/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagateljice Antonije Flak, Rojčeva 18,
Ljubljana, v postopku vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na
nepremičnini – stanovanju št. 11, v tretjem
nadstropju večstanovanjske hiše Rojčeva
18, Ljubljana, z identifikatorjem 42.E, vpisano v vl. št. 1425/53, k.o. Moste, dne 14. 12.
2005, pod Dn št. 15897/2001, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 8/71-13 z dne 26. 7.
1971, sklenjene med prodajalcem Splošno
gradbeno podjetje Pionir Novo mesto, Kettejev drevored 37 in kupcema Marijo in Šimunom Tabačkom, Šmartinska 64, o nakupu
dvosobnega stanovanja št. 11, v III. nadstropju, v stanovanjskem bloku S-3 ob Rojčevi
ulici v Ljubljani,
– menjalne pogodbe z dne 7. 12. 1984,
sklenjene med Šimunom in Marjo Tabaček
ter Slavkom in Zorko Tabaček, katere predmet je tudi dvosobno stanovanje št. 11, v
III. nadstropju, I. stopnišče stanovanjskega
bloka S-3, Rojčeva 18, v izmeri 53,60 m2, ki
stoji na parc. št. 983/2, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2006
Dn 14400/2001
Os-6670/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice mld.
Zale Ane Štiglic, Rečica ob Savinji 77, Rečica ob Savinji, ki jo zastopa skrbnica Nada
Marija Kuzmin, Viška 46, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 302, v tretjem nadstropju, Brilejeva
6, Ljubljana, z identifikatorjem 18.E, vpisano v podvložek št. 2904/23, k.o. Dravlje,
dne 29. 11. 2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe z dne 6. 1.
1983, sklenjene med Zavodom za izgradnjo
Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6, kot pooblaščenim investitorjem in
Renato Štiglic, Rečica ob Savinji 77, Rečica
ob Savinji, kot soinvestitorjem, za enoinpolsobno stanovanje št. 3/02, v III. nadstropju,
v izmeri 44 m2, v stanovanjskem objektu
B-13, v soseski ŠS-8/2 Nove Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2006
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Dn 1229/2001
Os-6672/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Janeza Pislaka,
Apače 303, Kidričevo, ki ga zastopa Arkada
nepremičnine d.o.o., Celovška 185, Ljubljana, njo pa direktorica Klavdija Šušnjara, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini
– garsonjeri št. 202, v II. nadstropju, s kletno shrambo št. 202, Brilejeva 12, Ljubljana,
v izmeri 27,86 m2, z identifikatorjem 9.E,
vpisani v vl. št. 2917/15, v k.o. Dravlje, dne
8. 11. 2005, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe z dne 10. 11. 1982, sklenjene med Zavodom za izgradnjo Ljubljane,
TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6, ki
ga zastopa direktor TOZD Slavko Bajt, dipl.
inž. arh., kot pooblaščenim investitorjem,
in Ireno Vaupotič, roj. 1. 6. 1939, Podgornikova 1, Ljubljana, kot soinvestitorjem, za
garsonjero št. 2/02, v II. nadstropju, v izmeri
27,86 m2, v stanovanjskem objektu S-2 v
soseski ŠS-8/2 Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2006
dN 20747/01
Os-6859/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagateljice Jelke Podbevšek – Rozman,
Pribinova 5, Ljubljana, v postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, v zvezi z
zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št.
4, Pribinova 5, Ljubljana, z identifikatorjem
27.E in pomožnem prostoru št. 11, Pribinova
5, Ljubljana, z identifikatorjem 66.E, vpisani
v podvložek št. 659/19, k.o. Bežigrad, dne
29. 11. 2005, pod Dn št. 20747/01, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 296/89 z dne 24. 4. 1970,
sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje iz Grosupljega, kot prodajalcem in Borisom Šebenikom, Vidovdanska
8, Ljubljana, kot kupcem, za dvoinpolsobno stanovanje št. 4, v drugem stopnišču,
v II. nadstropju stanovanjske zgradbe na
Pribinovi ulici v Ljubljani, stoječi na parc. št.
342/1, 342/2 in 343, k.o. Bežigrad,
– menjalne pogodbe z dne 25. 11. 1975,
sklenjene med Borisom in Majdo Šebenik,
Pribinova 5, Ljubljana ter Borisom in Amalijo
Benda, Pribinova 5, Ljubljana, katere predmet je tudi dvoinpolsobno stanovanje s kletjo, Pribinova 5, Ljubljana, v II. nadstropju,
št. 4, na zemljišču parc. št. 342/1, 342/2 in
343, k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 4.
1984, sklenjene med Klančnik Amalijo-Mileno, Pribinova 5, Ljubljana, kot prodajalko
in Jelko Podbevšek – Rozman, Pribinova 5,
Ljubljana in Marjanom Podbevškom, Celovška 20, Ljubljana, kot kupcema, za dvoinpolsobno stanovanje v Ljubljani, Pribinova
5, št. 4, na parc. št. 342/1, 342/2 in 343,
k.o. Bežigrad.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2006
Dn 310/2005
Os-9202/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1,
Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa Slava Kurtin, univ. dipl. prav., za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini s parc. št.
1238, vpisani v vl. št. 1145, k.o. Pobrežje,
dne 26. 9. 2005, pod opr. št. Dn 310/2005
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 7. 12. 1984, o prodaji nepremičnine s
parc. št. 1238 (dvorišče v izmeri 368 m2 in
stavba v izmeri 230 m2), vpisani v zemljiško
knjižni vložek št. 1145, v katastrski občini
Pobrežje, sklenjene med Občino Maribor
Pobrežje, ki jo zastopa predsednik IS Gojko
Vizovišek, kot prevzemnico in Skupnostjo
za ceste za območje mesta Maribora, ki jo
zastopa predsednik skupščine Franc Gačnik, kot kupcem ter Letonja Silvo, Staneta
Severja 20, Maribor, Koban Zoro, Gortanova 22, Rače in Pšeničnik Radom, Javornik
20, Ravne na Koroškem, kot prodajalci in s
katero so prodajalci dovolili vknjižbo družbene lastnine z imetnikom pravice uporabe
Občino Maribor – Pobrežje, za to nepremičnino.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 3. 2006
Dn 904/2005
Os-9201/06
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Ireni Šik – Zabukovec, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljice RAP – Raiffeisen Leasing, družba
za finančno posredništvo in svetovanje ter
trgovino d.o.o., Cesta v Kleče 12, Ljubljana,
ki jo zastopa notar Friderik Bukovič iz Maribora, zoper nasprotno udeleženko Občino
Piran, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice, dne
10. 3. 2006 sklenilo:
pri nepremičnini vpisani v podvl. 940/3,
k.o. Piran, z oznako 3.E, v naravi poslovni prostor v pritličju v izmeri 62,64 m2,
označen s polno črto črne barve, v svojo korist, se začne postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 510/05-2/91 z dne 30. 9. 1991, sklenjene
med Občino Piran, kot prodajalko in Marjetko Barkidjija in Željkom Barkidjija, oba
iz Portoroža, Senčna pot 29, kot kupcema, overjene dne 2. 12. 1992, pod Ov. št.
3852/92, ki se je izgubila.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice do celote, in sicer na
podlagi prodajne pogodbe št. 510/05-2/91
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z dne 30. 9. 1991, sklenjene med Občino
Piran, kot prodajalcem ter Marjetko Barkidjija in Željkom Barkidjija, oba iz Portoroža,
Senčna pot 29, kot kupcema, overjene dne
2. 12. 1992, pod Ov. št. 3852/92, katere izvirnik je izgubljen ter kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 7. 1. 1999, med Marjetko
Barkidjija in Željkom Barkidjija, oba iz Portoroža, Senčna pot 29, kot prodajalcema
in Rap Leasing, družbo za finančno posredništvo in svetovanje ter trgovino d.o.o.,
Masarykova 17, Ljubljana (katere pravna
naslednica je RAP – Raiffeisen Leasing,
družba za finančno posredništvo in svetovanje ter trgovino d.o.o., Cesta v Kleče 12,
Ljubljana) kot kupcem, notarsko overjene
dne 7. 1. 1999, pri notarki Mojci TavčarPasar iz Pirana, št. OV-I 37/99.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 10. 3. 2006
Dn 1720/2003
Os-2754/06
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
21. 11. 2005, začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, preliminarne pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo občine
Trbovlje in kupcem Tovarno obutve Peko
Tržič, TOZD izdelava zgornjih delov obutve,
s katero je kupec pridobil stanovanje št. 15,
v 3. etaži, tip e, v izmeri 28,96 m2, v stanovanjski hiši Sallaumines 5, Trbovlje. Original
pogodbe se je po izjavi predlagatelja Šefka
Badnjevića izgubil. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Šefka Badnjevića, Gimnazijska
15b, 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 z vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 31. 1. 2006
Dn 2951/2005
Os-7375/06
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog Dušana Čalića z Vrhnike, Turnovše
46, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 3/5-362-01/91-31 z dne 5. 12.
1991, sklenjene med prodajalko Občino
Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika ter kupcem Maksimiljanom Knafelcem z Vrhnike,
Na Klisu 3, za nepremičnino, enosobno
stanovanje št. 5, v prvem nadstropju v
izmeri 56,59 m2, s pripadajočim kletnim
prostorom in garažo v stavbi na Vrhniki,
Na Klisu 3, na parc. št. 837.S, k.o. Vrhnika, vpisano v zemljiški knjigi E2-B/VI,
k.o. Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Dušana Čalića, roj. 23. 11. 1977,
Vrhnika, Turnovše 46, do celote, na podlagi
navedene kupoprodajne pogodbe in dveh
darilnih pogodb.

Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 7. 3. 2006
Dn 2651/2005
Os-7376/06
Okrajno sodišče na Vrhniki, na predlog
Franca Kutnarja, Vrhnika, Vrtnarija 10b,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o združevanju sredstev
za gradnjo objekta V-2 na Vrtnariji št.
05/6-stan/87 z dne 29. 5. 1987 in aneksa
št. 1 k tej pogodbi z dne 23. 12. 1987, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Vrhnika, kot prodajalcem in
Starčevič Jelo, Ljubljana, Srednje Gameljne
8, kot kupovalko in
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 3.
1988, sklenjene med Starčevič Jelo in Zoranom, Ljubljana, Srednje Gameljne 8, kot
prodajalcema in Mamuza Mičom, Vrhnika,
Ob potoku 23, kot kupcem,
za garsonjero št. 16, v mansardi s
shrambo št. 16 v pritličju z oznako 116.E,
v stanovanjskem bloku na Vrhniki, Vrtnarija
16b, vpisano v podvložku št. 3763/29, k.o.
Vrhnika, z vknjiženo lastninsko pravico na
Občino Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Franca Kutnarja, Vrhnika, Vrtnarija
10b.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini pogodbe o združevanju sredstev
za gradnjo objekta V-2 na Vrtnariji št. 05/6stan/87 z dne 29. 5. 1987 in aneksa št. 1 k
tej pogodbi z dne 23. 12. 1987 ter kupoprodajne pogodbe z dne 9. 3. 1988, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 6. 3. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 150/2005
Os-9199/06
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 Jovu Vrliniču, Bojanci, Vinica,
sedaj neznanega bivališča, zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve z.k. listine pcto 200.000 SIT, v smislu 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, dne 7. 3.
2006 postavlja začasnega zastopnika Jovu
Vrliniču iz Bojancev, Vinica, sedaj neznanega bivališča.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Dušan Bricelj iz Črnomlja, Kolodvorska cesta 26.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Jova Vrliniča iz Bojancev,
Vinica, sedaj neznanega bivališča, vse do
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takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 7. 3. 2006
P 157/2005
Os-9200/06
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici-svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Borisa Jurajevčiča, Nad mlini 42, Novo mesto, proti toženi
stranki neznani dediči in neznanokje bivajoči po pokojnem Štukelj Janezu, 11 Forster Street St. Catharines, L2N2 Al. Ontario
(Kanada), zaradi priznanja lastninske pravice na podlagi priposestvovanja in izstavitve z.k. listine, pcto 120.000 SIT; v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
dne 7. 3. 2006 postavlja začasnega zastopnika neznanim dedičem in neznanokje
bivajočim po pokojnem Štukelj Janezu, 11
Forster Street St. Catharines, L2N2 Al. Ontario (Kanada).
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Drago Vlah iz Metlike, Trg svobode 2.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče in neznanokje bivajoče po pokojnem Štukelj Janezu, 11 Forster Street St. Catharines, L2N2
Al. Ontario (Kanada), vse do takrat, dokler
le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 7. 3. 2006
III P 1589/2002
Os-2638/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Maji Jurić, v pravdni zadevi
tožeče stranke Gorana Cakiča, Grintovška
10, Kranj, zoper toženo stranko Miroslava
Miloševiča, Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi
plačila odškodnine v znesku 335.701,50 SIT
s pp, dne 30. 1. 2006 sklenilo:
toženi stranki Miroslavu Miloševiču, neznanega prebivališča, se postavlja začasni
zastopnik, odvetnik Pavel Zajc, Kersnikova ulica 3, Ljubljana, ki bo zastopal toženo
stranko v postopku zaradi plačila odškodnine.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2006
I 1236/05
Os-6553/06
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnika Študentski domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnik Igor Križanec iz Ljubljane,
zoper dolžnico Vasilijo Ravbar-Barić, sedaj
neznanega bivališča (prej Delpinova ulica
1, Nova Gorica), zaradi izterjave denarne
terjatve, dne 24. 2. 2006 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
dolžnici Vasiliji Ravbar-Barić, neznanega
bivališča, postavi začasno zastopnico, odvetnico Tanjo Marušič iz Nove Gorice, Kidričeva 18, ki bo dolžnico zastopala v izvršilni
zadevi z opr. št. I 1236/05, vse 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 Novi Gorici
dne 24. 2. 2006

Oklici dedičem
D 167/2005
Os-6552/06
Andrej Jerman od Pasquala, iz Boršta 31
(ali 37), je dne 1. 1. 1938 umrl in ni zapustil
oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Albina Markežič iz
Lucije, Vojkova 14c, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 2. 2006
I D 673/02
Os-19197/05
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Ljubomiru Antonu Burgerju, roj. 4. 4. 1942, umrlem
27. 10. 2002, nazadnje stanujočem Jakčeva ulica 18, Ljubljana, državljanu Republike
Slovenije.
Kot zakoniti dedič pride v poštev tudi zapustnikov sin Andreas Burger, katerega naslov je neznan. Sodišče zaradi navedenega
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva Andreasa Burgerja, da se priglasi
sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2005
II D 643/2001
Os-7997/06
V zapuščinskem postopku po dne 22. 7.
2000 umrlem Markoč Rudolfu, iz Frankolovske ul. 19, Maribor, upokojencu, državljanu
Republike Slovenije, poročenem, nazadnje
stanujočem Frankolovska 19, Maribor, se
poziva dedinjo Nado Dobnik, da se priglasi
tukajšnjemu sodišču v zadevi II D 643/2001,
ter poda dedno izjavo najkasneje v roku
enega leta.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 3. 2006

Oklici pogrešanih
N 80/2005
Os-8838/06
Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni zadevi predlagatelja postopka Babič
Jožefa Branka, Marezige 23 B, Marezige,
ki ga zastopa odv. Igor Kocjančič iz Kopra,
zoper nasprotnega udeleženca Babič Antona, pok. Cosma, ki ga zastopa skrbnica
za poseben primer Marija Šonc iz Kopra,
Cesta na Markovec 29, zaradi razglasitve
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pogrešanega za mrtvega Babič Antona,
sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za
mrtvega pogrešanega Babič Antona, pok.
Cosma, neznanega datuma rojstva, nazadnje stanujočega v Marezigah.
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
N 1/2006
Os-9901/06
V nepravdnem postopku opr. št.
N 1/2006, po predlogu predlagateljice Erike
Michelitsch, stanujoče Bolfenška 4, Maribor, za razglasitev za mrtvo pogrešano Angelo Mihelič, nazadnje stanujočo Vurberk,
pošta Spodnji Duplek, ki bi naj bila pogrešana od leta 1960, ko je odšla v tujino in
se je za njo izgubila vsaka sled, pozivamo
pogrešano, da se javi sodišču ali predlagateljici oziroma skrbniku Centru za socialno
delo Maribor oziroma, da karkoli sporoči kaj
o njenem življenju ali morebitnem prebivališču, v treh mesecih po objavi tega oklica,
sicer bo sodišče pogrešano razglasilo za
mrtvo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 3. 2006
N 8/06
Os-9556/06
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Jadvige
Avsenak iz Škofljice, Finčeva ulica 7, ki jo
zastopa odvetnik Damjan Krt iz Sežane,
zaradi razglasitve za mrtvega Severina Metlika, rojenega dne 4. 1. 1921, na Klancu
pri Kozini št. 22 (»Pri Virbičevih«), sedaj
neznanega bivališča v Ameriki.
O pogrešanem že od njegovih mladih
let, odkar se je odselil v Ameriko, ni nobenega glasu več, za njim se je izgubila
vsaka sled.
Zaradi opisanega pogrešanega pozivamo, da se oglasi, vse pa, ki bi karkoli
vedeli o njem in njegovem življenju, naj to
sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v
roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 29. 3. 2006
N 9/2006
Os-9558/06
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Jadvige
Avsenak, Finčeva ulica 7, Škofljica, ki jo
zastopa odvetnik Damjan Krt iz Sežane,
zaradi razglasitve za mrtvo Ano Metlika, roj.
5. 8. 1870, v Klancu, stanujočo na Klancu
št. 22, stara hišna številka 17, po domače
»Pri Virbičevih«, nazadnje neznanega bivališča v Avstraliji.
O pogrešani že od druge svetovne vojne ni nobenega glasu.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešani in njenem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče
po preteku tega roka pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 28. 3. 2006
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Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 02461/2006
Rg-9565/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Amulet, Trgovina, marketing, nepremičnine in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Cesta v Mestni log 55,
objavlja sklep:
Amulet, Trgovina, marketing, nepremičnine in storitve d.o.o., Ljubljana, Cesta v Mestni log 55, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
22. 2. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Korošec Silvo, Velike Lašče,
Brakovo 8, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2006
Srg 02239/2006
Rg-9567/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Proinstal
servis, družba za projektiranje, inženiring in
montažo vseh vrst cevnih instalacij ter servisiranje, d.o.o., Ljubljana, Žigonova ulica 5,
objavlja sklep:
Proinstal servis družba za projektiranje, inženiring in montažo vseh vrst
cevnih instalacij ter servisiranje, d.o.o.,
Ljubljana, Žigonova ulica 5, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 22. 2. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Bobič Luka, Žigonova ulica
5, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2006
Srg 02881/2006
Rg-9576/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in iz-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
brisa iz sodnega registra družbe Polet, podjetje za poslovno svetovanje in zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, Vrščajeva ulica 4, objavlja
sklep:
Polet, podjetje za poslovno svetovanje in zastopanje d.o.o., Ljubljana, Vrščajeva ulica 4, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 28. 2.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Slavinec Igor, Ljubljana,
Vrščajeva ulica 4, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-

Preklici
Štampiljke preklicujejo
Odvetniška pisarna Jadek & Pensa,
Tavčarjeva
6,
Ljubljana,
štampiljko
pravokotne oblike, velikosti 1,5 cm × 4,5 cm
z napisom INCOTEL d.o.o. Novi trg 1, 8000
Novo Mesto. gnf‑219941
Odvetniška pisarna Jadek & Pensa,
Tavčarjeva
6,
Ljubljana,
štampiljko
pravokotne oblike, velikosti 1,5 cm × 4,5 cm
z napisom INCOTEL d.o.o. NOVI TRG 1
8000 NOVO MESTO. Črke so temno
obrobljebe, v sredini teče temna črta.
gne‑219942

Priglasitvene liste preklicujejo
ATR, računalniški Inženiring d.o.o.
Ljubljana, Šmartinska 152, Ljubljana, obrtno
dovoljenje, št. 028086/3535/00-34/1995 in
odločbo z isto številko, izdano dne 6. 3.
1995. gnt‑219927

Potne listine preklicujejo
Ambrož Anton, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
potni list, št. P00107491. gnl‑219839
Atelj Milanko, Preglov trg 4, Ljubljana,
potni list, št. P00064459. gne‑219742
Bašić
Samel,
Ižanska
cesta
400/d, Ljubljana, potni list, št. P00343954.
gnm‑219784
Batagelj Franc, Iztokova ulica 21,
Nova Gorica, potni list, št. P000370459.
gnc‑219719
Beganović Šemsudin, Tržaška cesta
33, Ljubljana, potni list, št. P00705749.
gnt‑219702
Belac Miroslav, Ulica Bogomira Magajne
10, Izola – Isola, potni list, št. P00634608.
gnw‑219724

va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2006
Srg 696/2006
Rg-9561/06
Družba Stoa, družba za trgovino in storitve d.o.o., Koroška cesta 31, Maribor,
reg. št. vl. 1/11719/00, katere ustanovitelj je
Tomaž Rojs, Lesjakova ul. 59, Pekre, 2341
Limbuš, po sklepu ustanovitelja z dne 21. 3.
2006, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Tomaž Rojs.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objav
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 3. 2006

Bovha Jože, Sela 15, Podčetrtek, potni
list, št. P00145558. gny‑219722
Božič Maja, Gregorčičeva 11, Radomlje,
potni list, št. P01176626. gny‑219747
Brajak Estera, Vrhovci, Cesta X/19,
Ljubljana, potni list, št. P00579240.
gnq‑219805
Brajak Petar, Vrhovci, Cesta X/19,
Ljubljana, potni list, št. P00579241.
gnt‑219802
Brajak Petra, Vrhovci, Cesta X/19,
Ljubljana, potni list, št. P00579242.
gns‑219803
Brajak Viktor, Vrhovci, Cesta X/19,
Ljubljana, potni list, št. P00579243.
gnr‑219804
Bricelj Vladimir, Trdinova ulica 7, Kamnik,
potni list, št. P00234478. gnk‑219986
Budna Andrej, Koštianova ulica 5,
Novo mesto, potni list, št. P00114229.
gny‑220022
Cerar
Jolanda,
Spodnje
Škofije
33a, Škofije, potni list, št. P00052323.
gnk‑219890
Čede Janez, Petrovče 219, Petrovče,
potni list, št. P00929000. gnz‑219996
Čelar Miha, Dolenjska cesta 22, Ljubljana,
potni list, št. P00480766. gno‑219811
Gačnik Klemen Peter, Ulica bratov
Učakar 108, Ljubljana, potni list, št.
P01105201. gnz‑219796
Gorjak
Patrik,
Kersnikova
ulica
33, Mengeš, potni list, št. P01165149.
gnz‑220046
Herček Mojca, Gozdna ulica 20,
Rogaška Slatina, potni list, št. P01001124.
gnv‑219925
Humar Gregor, Kovinarska cesta
26/a, Kamnik, potni list, št. P01069444.
gng‑219690
Humar
Matej,
Kovinarska
cesta
26/a, Kamnik, potni list, št. P00601599.
gni‑219688
Humar
Tilen,
Kovinarska
cesta
26/a, Kamnik, potni list, št. P01160110.
gnh‑219689
Huremović Delija, Famlje 3, Sežana,
potni list, št. P00779525. gnx‑219973
Janjić Mirjana, Kardeljev trg 3, Velenje,
potni list, št. P01000406. gnu‑219976
Jensko Katarina, Podbrdo 33/a, Tolmin,
potni list, št. P00656400. gnu‑220001
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Kalaba Drago, Matije Blejca 8, Kamnik,
potni list, št. P00719465. gnv‑219750
Kiseljak Maks, Potrčeva ulica 6, Maribor,
potni list, št. P01176052. gno‑219882
Križan Mitja, Ulica 28. maja 65, Ljubljana,
potni list, št. P00153710. gno‑219832
Kuntarič Mateja, Stara cesta 15,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00353967. gnv‑219700
Kuntarič Peter, Stara cesta 15, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P00355531.
gnx‑219698
Kuntarič Tomaž, Stara cesta 15,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00353966. gny‑219697
Kuntarič Urban, Stara cesta 15, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P00353968.
gnw‑219699
Lapanja Borut, Platiševa ulica 13, Cerkno,
potni list, št. P00491182. gnp‑219756
Maček Janja, Štrukljeva ulica 14,
Ljubljana, potni list, št. P00096928.
gnb‑219795
Memić Silvana, Šalek 89, Velenje, potni
list, št. P00727458. gnv‑219975
Menart Jure, Golo Brdo 52, Ljubljana,
potni list, št. P00828032. gnl‑219835
Midžab Atif, Cesta Cirila Tavčarja
10, Jesenice, potni list, št. P00334765.
gnv‑219850
Milošević Maja, Betajnova 50, Vrhnika,
potni list, št. P00126431. gnu‑219701
Modic Andreja, Nova vas 4/c, Cerknica,
potni list, št. P00524003. gnw‑219949
Modic Milan, Nova vas 4/c, Cerknica,
potni list, št. P00348394. gnz‑219950
Osolnik Jelka, Gubčeva cesta 9, Trebnje,
potni list, št. P00313616. gnb‑219995
Pajnič Gregor, Cesta v Zgornji log
29, Ljubljana, potni list, št. P00330252.
gnh‑219789
Pelko Robert, Scopolijeva 15, Ljubljana,
potni list, št. O99735707. gng‑219869
Poljaković Vlasta Marija, Brilejeva ulica
12, Ljubljana, potni list, št. P00746395.
gni‑219788
Rešek
Nataša,
Zgornje
Škofije
95a, Škofije, potni list, št. P00732860.
gnj‑220062
Sitar Jadranka, Spodnje Partinje
32, Lenart v Slov.goricah, potni list, št.
P01015033. gnt‑220002
Skender Damir, Mestni log%, štev.
9, Kočevje, potni list, št. P00612374.
gno‑219957
Sojer Slađana, Tbilisijska ulica 142,
Ljubljana, potni list, št. P00000274.
gnn‑219833
Škaper Irena, Nemčavci 15/b, Murska
Sobota, potni list, št. P00674129.
gns‑219953
Taljat Milan, Banjole, Hrvaška, potni list,
št. P00741504. gnv‑220000
Turk Zoran, Mikošičeva 24, Ljubljana,
potni list, št. P00602343. gnt‑219777
Velačić Alen, Balinarska pot 14, Ljubljana,
potni list, št. P01131994. gnf‑219816
Zaplotnik Milan, Cesta na Loko
24/a, Ljubljana, potni list, št. P00836032.
gnj‑219812
Zaplotnik Nevenka, Cesta na Loko
24/a, Ljubljana, potni list, št. P00836031.
gni‑219813
Zdolšek Majda, Krčevinska ulica
3, Maribor, potni list, št. P00820445.
gnt‑219877
Žagar Andrej, Verje 21/b, Medvode, potni
list, št. P00096738. gnf‑219791

Žagar Jan, Štrukljeva ulica 14, Ljubljana,
potni list, št. P00097133. gnd‑219793
Žagar Julia, Štrukljeva ulica 14, Ljubljana,
potni list, št. P01022144. gne‑219792
Žagar Miha, Štrukljeva ulica 14, Ljubljana,
potni list, št. P00097132. gnc‑219794

Osebne izkaznice preklicujejo
Andoljšek Kristina, Slatina v Rožni
dolini 10d, Šmartno v Rožni dolini, osebno
izkaznico, št. 000055686. gnj‑219862
Andrejka Primož, Vir, Bukovčeva 24,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001452992.
gnh‑219739
Bedrač Alen, Štrihovec 41, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001625493.
gno‑219732
Bedrač Klara, Štrihovec 41, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001804612.
gnn‑219733
Bedrač Robert, Štrihovec 41, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 000783291.
gnp‑219731
Beljev Jožefa, Frankolovska ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001257341.
gnr‑219879
Bežan Milan, Vurmat 17, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 000865907.
gnx‑219723
Botonjić Alen, Litostrojska cesta 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001723050.
gnl‑219810
Bračun Lidija, Strossmayerjeva ulica 17,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001893970.
gnb‑219870
Bračun Samo, Strossmayerjeva ulica 17,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001893979.
gnz‑219871
Bračun Sara, Strossmayerjeva ulica 17,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001893972.
gny‑219872
Brajak Viktor, Vrhovci, Cesta X/19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001816643.
gnp‑219806
Brajak Viktor, Vrhovci, Cesta X/19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001007391.
gno‑219807
Brcar Aleksander, Jeranova ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000091477.
gng‑219815
Brecl Dušan, Griže 49/b, Griže, osebno
izkaznico, št. 001493176. gnk‑219711
Brezovar Igor, Jurčičeva ulica 39,
Žužemberk,
osebno
izkaznico,
št.
000800214. gnf‑219966
Cvelfer Jožef, Pucova ulica 4, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000964172.
gnk‑219861
Čamernik Silvester, Horjulska cesta 194,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 001504626.
gnp‑220031
Čaušević Merima, Preglov trg 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001919937.
gnm‑219809
Čelesnik Roman, Škocjan 34, Škocjan,
osebno
izkaznico,
št.
001399819.
gnk‑219961
Černe Polona, Zabreznica 53/b,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001301502.
gnt‑219852
Dagarin Miha, Zgoša 46, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000333267.
gny‑219897
Dolenc Marija, Vočji potok 2/b,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001016953.
gnj‑219987
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Durnik Aljoša, Goriška cesta 9,
Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000692961. gnu‑219726
Ferlin Antonija, Češča vas 8, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001413650.
gnn‑219958
Frank Siniša, Ulica Erne Starovasnik 4,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 001938006.
gnq‑219884
Fujs Štefan, Cvetkova ulica 12, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001863087.
gnu‑219951
Gale Anton, Cesta krških žrtev 102,
Krško, osebno izkaznico, št. 001353006.
gnd‑219993
German
Aleksander,
Veluščkova
ulica 1a, Maribor, osebno izkaznico, št.
001547691. gng‑219865
Gorjup Drago, Celovška cesta 189,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001442402.
gnq‑219830
Gorjup Metka, Celovška cesta 189,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001554554.
gnr‑219829
Grce Eva, Bevkova ulica 3, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
001283292.
gnx‑219898
Grubor Šundek Snežana, Topniška
ulica 58/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001199970. gnn‑219783
Hainc Vojko, Kamniška ulica 31,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000198249.
gnr‑219754
Harisch Emilija Marija, Jakčeva ulica 8,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
000538360. gno‑219782
Hočevar Darinka, Tolčane 7, Zagradec,
osebno
izkaznico,
št.
001569024.
gnb‑219895
Holcapfel Julija, Nasova 40, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001261635.
gnc‑219969
Hotujec Klavdija, Kamniška cesta 49,
Vodice, osebno izkaznico, št. 001606248.
gng‑219715
Hribar Špela, Breg pri Komendi
15/a, Komenda, osebno izkaznico, št.
001080634. gni‑219988
Hribernik Mitja, Grušovlje 11, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
000828698.
gnn‑219858
Jager Štefanija, Zgornji Košaki 25,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000580803.
gnf‑219866
Jeđud Milka, Mikrška ulica 36, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000563091.
gnp‑219831
Jevševar Rudolf, Vrhovo 53, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
000134002.
gnz‑219946
Kačičnik Alojzij, Jurkovičeva ulica 2,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
000916329. gne‑219967
Kalin Marjeta, Slomškova ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000468992.
gnj‑219837
Keranović Donald, ob Blažovici 45,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 001286505.
gnc‑219873
Kitek Gregor, Župančičeva ulica 17,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000989335. gnx‑219848
Kljakič Silva, Ulica Iga Grudna 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000643564.
gnn‑219808
Kmetec Zlatko, Sedlašek 91, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
001725516.
gnu‑219876
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Kohek Anton, Stara Vrhnika 7, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000807532.
gnw‑219703
Kondrič Štelcer Žan, Efenkova cesta 1,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001208628.
gnf‑219841
Kos Barbara, Gabrk 5, Škofja Loka,
osebno
izkaznico,
št.
001182178.
gnp‑219781
Kosinac Garsia, Pot na Polšco 66,
Krško, osebno izkaznico, št. 000996667.
gne‑219992
Kostadinović Damir, Cesta maršala
Tita 45, Jesenice, osebno izkaznico, št.
001561242. gnu‑219851
Kostić Sibila, Levstikova ulica 3,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001214667.
gnq‑219905
Kralj Jože, Tesarska ulica 16, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000309084.
gnx‑219823
Kramar Anita, Škoflje 2a, Šentvid pri
Stični, osebno izkaznico, št. 001927928.
gne‑219896
Kranjec Gregor, Kumrovška ulica 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001118047.
gnj‑219787
Krasniqi Vesel, Koresova ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001513831.
gnq‑219880
Krbavčič Gumilar Zala, Triglavska
ulica 30/c, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001453137. gnk‑219836
Krkoč Sandra, Šempas 6/e, Šempas,
osebno
izkaznico,
št.
001752710.
gnx‑219948
Kukovič Marjan, Žepina 18a, 3202
Ljubečna, osebno izkaznico, št. 001415524.
gnp‑219856
Lapan Matjaž, Kebetova ulica 16,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000317481.
gnp‑219906
Lapanja Borut, Platiševa ulica 13,
Cerkno, osebno izkaznico, št. 001225768.
gne‑219892
Lenarčič Marijan Janez, Cankarjeva ulica
5, Trzin, osebno izkaznico, št. 000107667.
gni‑219738
Levstek Matic, Škrjančevo 12, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001765986.
gnk‑219736
Lipar Oštir Irena Marta, V Murglah 77,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001938907.
gnv‑219800
Majzelj Maja, Nad Miklavžem 11,
Žužemberk,
osebno
izkaznico,
št.
000831167. gnl‑219960
Markežič Marija, Markova ulica 65,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000402823. gnl‑219885
Menart Jure, Golo Brdo 52, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000815632.
gnm‑219834
Mihalič Marija, Slaptinci 7, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000086013.
gnr‑219954
Milašinović Larisa, Trubarjeva ulica
32, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
000491148. gnu‑219901
Milošević Dejan, Pongrac 112/a,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001680190.
gnm‑219709
Mlakar Robert, Klokočovnik 4/a,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000960754. gng‑219965
Mrak Marjan, Ulica Viktorja Kejžarja 39,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001101245.
gnw‑219849
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Nowak Katarina, Žaucerjeva ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001793601.
gnb‑219820
Obran Aleš, Draga 19, Škofja Loka,
osebno
izkaznico,
št.
001072806.
gnq‑219780
Oman Simona, Kresniške poljane 23,
Kresnice, osebno izkaznico, št. 000711628.
gng‑219990
Omerzel Danijel, Gorazdova ulica 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000695219.
gnk‑219786
Orehek Tanja, Spodnji Hotič 25,
Litija, osebno izkaznico, št. 001279740.
gnf‑219991
Osolnik Jelka, Gubčeva cesta 9,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001132838.
gnc‑219994
Oštir Lia, V Murglah 77, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001938916. gne‑219817
Oštir Stojan, V Murglah 77, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001938911.
gnd‑219818
Pavlović Nebojša, Stara cesta 11,
Rakek, osebno izkaznico, št. 001890542.
gng‑219940
Peko Damijan, Veliko Globoko 8,
Zagradec, osebno izkaznico, št. 001039746.
gnc‑219894
Pelko Robert, Scopolijeva 15, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001440868.
gni‑219867
Perhavec Anej, Dolnje Ležeče 85,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000890371.
gnw‑219974
Peterka Ivana, Spodnje Koseze 7,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000301026.
gnl‑219735
Petrič Branko, Martinjak 25, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
000028021.
gno‑219707
Pikl Jožef, Streliška ulica 7, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000575501.
gnh‑219989
Polizzi Petra, Cesta IX. Koprusa
4, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
001272042. gnv‑219725
Poljanšek Gregor, Mokraška vas 38,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001921836.
gnd‑219893
Pompe Tanšek Marija, Pleteršnikova
ulica 22/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000341301. gnt‑219827
Potočnik Branko, Zgornji Leskovec 19,
Zgornji Leskovec, osebno izkaznico, št.
001025549. gnw‑219874
Prašnikar Mirko, Borovniško naselje 2,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 000477039.
gnk‑219686
Pukl Miha, Polzela 149, Polzela, osebno
izkaznico, št. 000781027. gnn‑219708
Pustoslemšek Branko, Goručanova ulica
9, Celje, osebno izkaznico, št. 000167654.
gnl‑219860
Radoš Alojzija, Radovica 23/a, Metlika,
osebno izkaznico, št. AH 000006030 – za
tujca. gnr‑220004
Rebernik Mara, Rožna dolina, cesta
VI/19, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000471608. gnx‑219798
Rebol Gašper, Breznica 43, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
001552172.
gnq‑219855
Rečnik Stanislav, Slivniško Pohorje 9,
Pohorje, osebno izkaznico, št. 001621416.
gni‑219863
Reutlinger Rupnik Karolina Suzana, Ulica
Hermana Potočnika 23, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000999831. gns‑219828

Rici Franc, Vaška pot 24, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000789315.
gni‑219838
Rogina
Roman,
Pobrežje
81/d, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000950761.
gns‑219878
Rosandić Lidija, Zgornje Škofije 38a,
Škofije, osebno izkaznico, št. 001034889.
gnh‑219889
Rožič Marija, Reška ulica 29, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000309891.
gnc‑219819
Rupert Igor, Sattnerjeva 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001623206.
gnd‑219943
Rutar Ivan, Volče 22, Postojna, osebno
izkaznico, št. 000609676. gnn‑219683
Sedej Irena, Klopčičeva ulica 4i,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000643137.
gng‑219790
Sešek Ciril, Cesta Radomeljske čete 3,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 001681274.
gnj‑219737
Sever Igor, Delavska ulica 67, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000686910.
gnd‑219868
Skalič Elizabeta, Drenikova ulica 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001954907.
gnw‑219824
Skušek Aljaž, Doblice 18, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
001797249.
gns‑220003
Strmšek Protulipac Jožica, Spodnje
Hlapje 8, Jakobski Dol, osebno izkaznico,
št. 000865138. gns‑219903
Susman Boštjan, Prevalje pod Krimom 2,
Preserje, osebno izkaznico, št. 001559655.
gnd‑220043
Suša Lea, Parecag 52, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 001076283.
gnt‑219902
Šilar Anton Peter, Vrba 35, Žirovnica,
osebno
izkaznico,
št.
000238705.
gnh‑219964
Šipek Darko, Pod Urbanom 7,
Kamnica, osebno izkaznico, št. 00075792.
gnv‑219875
Škaper Irena, Nemčavci 15/b, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000429115.
gnt‑219952
Škrinjar Milan, Črna vas 89/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001185492.
gnu‑219826
Škulj Darinka, Na gaju 37, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000520151.
gnv‑219825
Špes Natalija, Spodnja Polskava 294,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001573953. gny‑219847
Štolfa Alja, Čopova ulica 9, Dob, osebno
izkaznico, št. 001233537. gnm‑219734
Šuster Darinka, Stanetova cesta 27,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000792075.
gng‑219840
Težak Elizabeta, Brezen 48, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000832929.
gnp‑219706
Tratnik Vid, Vodopivčeva ulica 99,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001131737. gnj‑219887
Trščinar Sabina, Vinja vas 36, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001689228.
gnm‑219959
Vedev Stanislav, Šalek 16/a, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000613293.
gnd‑219843
Višnikar Jernej, Puhova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000482104.
gnz‑219821
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Vodeb Anton, Straška Gorca 26,
Prevorje, osebno izkaznico, št. 001769362.
gnz‑219721
Vogrinec Dominik, Žihlava 20, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000380721.
gnd‑219968
Vrtačnik Barbara, Dvorakova ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000239679.
gny‑219797
Zajc Neža, Hauptmaničeva ulica 4,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000573157.
gnh‑219864
Zaplotnik
Marta,
Tupaliče
57/b,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001060244.
gno‑219907
Zaplotnik Nevenka, Cesta na Loko 24/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000260048.
gnh‑219814
Zrimšek Anja, Pot na Visoko 7/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000780084.
gny‑219822
Zupančič Anton, Maistrova ulica 5,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000212597.
gni‑219713
Žabjek Barbara, Gradišče nad Pijavo
Gorico 220, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001446603. gnr‑220029
Žagar Lucija, Cesta v Žlebe 23,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001851981.
gnj‑219687
Žnidar Matej, Cesta maršala Tita 41,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001178161.
gns‑219853

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Anžič Likar Damjana, Karlovška cesta
20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 2003950, reg. št. 30727, izdala
UE Škofja Loka. gnx‑219673
Badalič Boris, Borova vas 27, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S 1850373, reg. št. 60089, izdala
UE Maribor. gnn‑219983
Baraga Alojzij, Dolenja vas 45, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
128334, reg. št. 7406, izdala UE Cerknica.
gnb‑219845
Bekanović Mojca, Zabrv 87, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 885424, reg. št.
134765, izdala UE Ljubljana. gns‑219678
Bekš Viktor, Rožna ulica 8, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. A,B.BE,C,CE,F,G,H,
št. S 162417, reg. št. 907, izdala UE
Postojna. gnr‑219904
Beršnjak Goropevšek Marjana, Prekopa
37/a, Vransko, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 903758, izdala UE Žalec.
gnv‑219650
Brajak Estera, Vrhovci, cesta X/19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001867596, reg. št. 151775, izdala UE
Ljubljana. gnd‑220018
Brajak Viktor, Vrhovci, cesta X/19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001965309, reg. št. 237820, izdala UE
Ljubljana. gnf‑220016
Crnomarković Stevo, Fabianijeva ulica
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001366573, reg. št. 232458, izdala UE
Ljubljana. gnk‑220036
Čamernik Silvester, Horjulska cesta 194,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1616421, reg. št. 203675, izdala UE
Ljubljana. gnn‑220033

Čepar Vladimir, Škoflje 27a, Vremski
Britof, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S1080967, izdala UE Sežana.
gnl‑220060
Čepek boštjan, Zgornje Negonje 37,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
B BE C CE G H, št. S002117193, reg.
št. 21859, izdala UE Šmraje pri Jelšah.
gnk‑219911
Černe Polona, Zabreznica 54/b,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3020770, izdala UE Jesenice.
gnj‑219962
Despotović Milena, Leopoldova ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001367972, reg. št. 234743, izdala UE
Ljubljana. gno‑220007
Dimitrova Elena, Jeranova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2142207, reg. št. 274627, izdala UE
Ljubljana. gnv‑219675
Dolenc Marija, Volčji potok 2/b, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
000815964, izdala UE Kamnik. gnr‑219779
Fazarinc Nina, Pod hrasti 48, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001108114, reg. št. 140188, izdala UE
Ljubljana. gnu‑220026
Ferfila Boris, Senožeče 102e, Senožeče,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE F
G H, št. S1950329, izdala UE Sežana.
gnc‑219769
Friškovec Breda, Fala 22, Fala, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH, št. S
1650025, reg. št. 2909, izdala UE Ruše.
gnl‑219685
Furlan Vilma, Dobravlje 34, Sežana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGHF,
št. S2078626, izdala UE Sežana.
gnm‑220059
Gaberšek Roman, Gabrce 1, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1923085, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnp‑219881
Gabrovec Andreja, Vipavska ulica 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 146537, reg. št. 120514, izdala UE
Ljubljana. gnt‑219677
Gale Ivan, Trubarjeva cesta 47, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001587860, reg. št. 227294, izdala UE
Ljubljana. gnl‑220010
Gašić Djuradj, Kašeljska cesta 88,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B BE
C CE D0 C F G H, št. S001799106, reg. št.
105027, izdala UE Ljubljana. gno‑220032
German Aleksander, Veluščkova ulica
1/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 99634, reg. št. 93960, izdala UE
Maribor. gno‑219982
Gjergjek Petina, Serdica 16/a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1604322, izdala UE Murska Sobota.
gnd‑219693
Grce Eva, Bevkova 3, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1713260,
reg. št. 29186. gnj‑219762
Hadl Miha, Cankarjeva ul. 34, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 205209, reg. št. 823, izdala UE Novo
mesto. gnb‑220020
Hribernik Mitja, Grušovlje 11, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2203763, izdala UE Mozirje. gno‑219857
Hudournik
Marjan,
Plešivec
59,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002016946, izdala UE Velenje.
gnu‑220051
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Humar Darko, Bilje 44, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, št. S002248523,
izdala UE Nova Gorica. gnb‑219720
Iskara Anton, Maistrova ulica 4,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S1359283, reg. št. 14727. gnq‑219655
Jenkole Bojan, Pot na Gorjance 2, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 8668, izdala UE Novo mesto.
gnk‑220061
Jug Darja, Toledova ulica 3, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000006526, reg. št. 559, izdala UE Ruše.
gni‑220038
Jug Marija, Na Lehah 1, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001972538,
izdala
UE
Jesenice.
gnf‑219716
Kačičnik Alojzij, Jurkovičeva ulica 2,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001269847, reg. št. 13657, izdala
UE Gornja Radgona. gnr‑219854
Kobe Mateja, Vinja vas 5, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2153677,
izdala UE Novo mesto. gne‑219717
Kočar Jože, Cesta Andreja Bitenca 81,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001064040, reg. št. 29506, izdala UE
Ljubljana. gnn‑220008
Kojc Loti, Kolodvorska ulica 17,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2252800. gnt‑219977
Korošec Alojzij, Niževec 6, Borovnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S1302557, reg. št. 3014, izdala UE Vrnika.
gnb‑219695
Kous Klemen, Lendvska ulica 25/a,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1605125, izdala UE Murska
Sobota. gne‑219692
Kovačevič Nik, Zlatek 55b, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
GH,
št.
S002142146, reg. št. 274583, izdala UE
Ljubljana. gnk‑220011
Kralj Uroš, Jelovška 30, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S2022630, reg. št. 27557. gny‑219922
Kuhar Gregor, Puconci 106, Puconci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1839714, izdala UE Murska Sobota.
gnf‑219691
Kukovec Marjeta, Ulica Bogomira
Magajne 5, Izola – Isola, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 00069977, izdala UE Izola.
gnq‑220005
Kukovica Francka, Banija 1, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 2027086, reg.
št. 55626, izdala UE Ljubljana. gnu‑219676
Kupčič Domen, Cogetinci 17, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 2204227, izdala UE Lenart.
gne‑220017
Lapanja Borut, Platiševa ulica 13,
Cerkno, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S002223678, izdala UE Idrija. gnf‑219891
Lazarev Baranka, Ulica Staneta Severja
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002116054, reg. št. 210194, izdala UE
Ljubljana. gnt‑220027
Ločičnik Metka, Trg 4. julija 67,
Dravograd, vozniško dovoljenje, kat. AB,
št. S 2169404, izdala UE Dravograd.
gnw‑219999
Lunder Margareta, Na tratah 19, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S153307,
izdala UE Ptuj. gnl‑219710
Majcen David, Polenci 34a, Polenšak,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1883256,
izdala UE Ptuj. gnj‑219712
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Maležič Matija, Trubarjeva cesta 75,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001617024, reg. št. 89883, izdala UE
Ljubljana. gnp‑220006
Marjanović Umek Ljubica, Dunajska
cesta 115, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1716116, reg. št. 11949,
izdala UE Ljubljana. gnq‑219680
Martinčič Janez, Dolenja vas 72,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1627656, reg. št. 218, izdala UE
Cerknica. gnz‑219846
Martinšek Tomaž, Viška cesta 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002093777, reg. št. 75410, izdala UE
Ljubljana. gnl‑220035
Mikuž Janez, Okrog 18, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 2211662, reg. št. 51116, izdala UE
Koper. gnw‑219799
Miler Miloš, Hribi 2, Škofljica, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S001298102,
reg. št. 196196, izdala UE Ljubljana.
gnw‑220024
Milutin Miroslav, Polje, Cesta XII/6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1919851, reg. št. 144579, izdala UE
Ljubljana. gng‑219640
Mlinarič Marija, Polenci 34a, Polenšak,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1983054, izdala UE Ptuj. gnh‑219714
Možina Mija, Petkovškovo nabrežje 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1946172, reg. št. 180991, izdala UE
Ljubljana. gnz‑219671
Mrak Marjan, Ulica Viktorja Kejžarja
39, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 1750200, izdala
UE Jesenice. gni‑219963
Nemanič Anton, Rosalnice 8, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1914225, reg. št. 960, izdala UE Metlika.
gnx‑219998
Novak Hercigonja Vera, Ložnica pri
Žalcu 3/a, Žalec, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1757806, izdala UE Žalec.
gns‑219778
Novak Ignacij, Pod kostanji 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S002221092, reg. št. 42128, izdala UE
Ljubljana. gns‑220028
Oberster Robert, Na jami 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001618416, reg. št. 184180, izdala UE
Ljubljana. gnw‑219674
Ocepek Maja, Podkraj pri Velenju 6/b,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
S 2197998, izdala UE Velenje. gni‑219888
Pajnič Gregor, Cesta v Zgornji log 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001234460, reg. št. 223504, izdala UE
Ljubljana. gnj‑220012
Pavlič Maja, Šarhova ulica 11,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1390912, reg. št. 11584, izdala UE
Slovenske Konjice. gnd‑219947
Pavlović Nebojša, Stara cesta 11,
Rakek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2206075, izdala UE Cerknica.
gnh‑219939
Pečnik Davor, Dalmatinova 3, Krško,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 15-17/2006 z dne 17. 2.
2006. gnr‑219704
Pertinač Bogdan, Cesta Kozjanskega
odreda 74, Šentjur, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 2210807, reg. št. 12043,
izdala UE Šentjur pri Celju. gny‑219972
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Peternel Leopoldina, Celovška cesta
145a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001918988, reg. št. 228293,
izdala UE Ljubljana. gnq‑220030
Petrič Martin, Unec 6, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE G
H, št. S001579719, izdala UE Cerknica.
gnq‑219705
Pikalo Marta, Tomšičeva ulica 3, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000028657, reg. št. 694, izdala UE
Slovenj Gradec. gnq‑219730
Pilko Dejan, Polzela 57/c, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1830490, izdala UE Žalec. gnr‑219929
Podobnik Alenka, Osenjakova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1762672, reg. št. 121957, izdala UE
Ljubljana. gny‑219672
Pokrivač Bojan, Sodinci 34, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 1123921, izdala UE Ormož.
gnm‑219684
Pompe Tanšek Marija, Pleteršnikova
ulica 22/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1779420, reg. št. 89865,
izdala UE Ljubljana. gno‑219682
Predan Peter, Pivola 56/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,G,H, št.
S 1874339, reg. št. 103158, izdala UE
Maribor. gnq‑219980
Pregel Franc, Graška cesta 66/a,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1720168, reg. št. 135, izdala UE Litija.
gnt‑219727
Prunk Peter, Dolnje Vreme 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1212427, reg. št. 207181, izdala UE
Ljubljana. gnr‑219679
Pukl Miha, Polzela 149, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002125558, izdala UE Žalec. gnc‑219744
Recek Marjeta, Cesta Ceneta Štuparja
20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001989840, reg. št. 156722,
izdala UE Ljubljana. gnz‑220021
Rečnik Stanislav, Slivniško Pohorje 9,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1969165, reg. št. 30929, izdala UE
Maribor. gnp‑219981
Reutlinger Rupnik Karolina Suzana,
Ulica Hermana Potočnika 23, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1550400, reg. št. 107519, izdala UE
Ljubljana. gnp‑219681
Rojc Zdenka, Zgornje Hlapje 43, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1457097, izdala UE Pesnica.
gnv‑219729
Sadiković Fadil, Vojkova cesta 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002232156, reg. št. 228863, izdala UE
Ljubljana. gnc‑220019
Sakić Albin, Cesta Simona Blatnika
1, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1734502, izdala UE Velenje.
gnk‑219886
Sarič Dejan, Ulica Prekomorskih brigad
7, Tolmin, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1461422, reg. št. 10464, izdala UE
Tolmin. gnd‑219668
Sedej Irena, Klopčičeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002091738, reg. št. 216730, izdala UE
Ljubljana. gnk‑220015
Sever Igor, Delavska ulica 67, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1559986, reg. št. 39511, izdala UE Maribor.
gnm‑219984

Sinjur Blaž, Gorenja vas 5, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h GH, št. S1731842, reg. št. 28459,
izdala UE Grosuplje. gnw‑219899
Slana Nataša, Brezoviška cesta 22,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001592721, reg. št. 253805,
izdala UE Ljubljana. gnj‑220037
Smodiš Štefka, Bakovci, Cvetna ulica
15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1896299, izdala UE Murska Sobota.
gnh‑220014
Stoper Jožica, Ljubljanska cesta 2,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1203645, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnq‑219955
Susman Boštjan, Prevalje pod Krimom
2, Preserje, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 2093596, reg. št.
183141, izdala UE Ljubljana. gne‑220042
Škrinjar Milan, Črna vas 89/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE;G,H,
št. S 1761258, reg. št. 41184, izdala UE
Ljubljana. gnb‑219670
Špes Natalija, Sp. Polskava 294,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1882949, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnr‑219979
Težak Elizabeta, Brezen 48, Vitanje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000558936, reg. št. 10860, izdala UE
Slovenske Konjice. gns‑219728
Tičar Vinko, Pod goro 3, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15133, izdala
UE Krško. gnc‑219694
Tkalec Nedeljko, Brilejeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001163528, reg. št. 218996, izdala UE
Ljubljana. gny‑220047
Velikošek Rudi, Griže 123/c, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1829971, izdala UE Žalec. gny‑219647
Verdev Stanislav, Šalek 16/a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,F,G,H,
št. S 1422977, izdala UE Velenje.
gnn‑219883
Viršek Denis, Freyerjeva ulica 32/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1266969, reg. št. 225032, izdala UE
Ljubljana. gnk‑219761
Volk Martin, Gradišče pri Materiji
46a, Obrov, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1253201, izdala UE Sežana.
gnx‑219923
Vrhunc Stanislav, Dolenjska cesta
164, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. B,BE,C,CE,G,H, št. S 001502326,
reg. št. 1502326, izdala UE Ljubljana.
gnc‑219669
Zaplotnik Nevenka, Cesta na Loko 24a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002094824, reg. št. 2094824, izdala
UE Ljubljana. gnx‑220023
Zdolšek Majda, Krčevinska ulica 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 166329, reg. št. 40692, izdala UE
Maribor. gnl‑219985
Zorec Robert, Mavčiče 2/a, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1603779, reg. št. 40842 – duplikat, izdala
UE Kranj. gnv‑220025
Zupančič Viljem, Maistrova ulica 8,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1639924, reg. št. 4262, izdala UE
Brežice. gnp‑219956
Žnidar Matej, Cesta Maršala Tita 41,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001788065, izdala UE Jesenice.
gnd‑219718
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Žnidarič Branko, Zamušani 78a,
Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. S2129259, izdala UE Ptuj.
gnb‑219770

Zavarovalne police preklicujejo
Adriatic Slovenica zavarovalna družba
d.d. Koper, preklicuje veljavnost sledečih
dokumentov: polica 1-AO-2004 številka
1605802, številka reverza 05080001089,
datum izdaje dokumenta 2. 12. 2005.
Ob-10373/06
Cvetko Miroslav, Trovišče 44, Velika
Nedelja, zavarovalno polico, št. 814419,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnh‑219664
Gabrič Aleš, Kamnikarjeva 5, Škofljica,
zavarovalno polico, št. 406185, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnl‑219785
Gregorčič Slavko, Družinska vas 12,
Šmarješke Toplice, zavarovalno polico, št.
335162. gnu‑219651
Hermes d.o.o., Dašnica 70, Železniki,
zavarovalno polico, št. AO 800006 in AK
264537, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenic d.d. gni‑219663
Jamnik Simon, Puštal 8, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 8163000, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnh‑219639
Jevšček Slavko, Grgarske Ravne 49,
Grgar, zavarovalno polico, št. 41403000086.
gnf‑219641
Kastelic Ana, Mali vrh 8, Mirna Peč,
zavarovalno polico, št. 30157, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gno‑219657
Kastrevc Jože, Jablan 32, Mirna Peč,
zavarovalno polico, št. 573297, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnn‑219658
Kralj Marko, K Roku 4, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 40 346890.
gni‑219921
Kus Vida, Hrastje 105a, Kranj,
zavarovalno polico, št. 311969, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnk‑219661
Matko Edvard, Orehovica 75, Šentjernej,
zavarovalno polico, št. 00101756441.
gne‑219642
Osredkar Vesna, Mlaka 11, Tržič,
zavarovalno polico, št. 103786, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnf‑219766
Primc Jože, Sadinja vas 29, Dvor,
zavarovalno
polico,
št.
341251.
gnx‑219773
Razpotnik Simon, Zabava 4, Zagorje ob
Savi, zavarovalno polico, št. 00101832239,
izdala zavarovalnica Slovenica. gns‑219978
Smiljanić Djuradj, Frankovo naselje
43, Škofja Loka, zavarovalno polico, št.
800282, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica d.d. gnl‑219660
Tekavčič Andreja, Polje, Cesta XX/10,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 886964,
izdala zavarovalnica Tilia. gnz‑219971
Teropšič Franc, Zgornji prekar 17,
Kresnice, zavarovalno polico, št. 904528,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnj‑219662
Trailović Danica, Obrtna ulica 30, Izola
– Isola, zavarovalno polico, št. 11.701.974,
izdala zavarovalnica Grawe. gnx‑219648
Zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto,
Seidlova cesta 5, Novo mesto, preklicuje
zavarovalne police: ponudba za VIP premoženjsko zavarovanje Moj Dom, obr. Moj-

Dom-03-02, serijska številka od 41 000816
do 41 000820 in serijska številka od
41 000881 do 41 000885; zavarovalna
polica, obr. 1-IM-NM, serijska številka od
01 0184229 do 01 0184250; VIP polica avtomobilskih zavarovanj, obr. VIPA-03/03, serijska številka od 40 217232 do 40 217250
in ponudba za nezgodno zavarovanje, serijska številka od 09 6005626 do 09 6005630.
Ob-10370/06
Zakšek Jože, Kurirska pot 7, Krško,
zavarovalno polico, št. 823025, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnd‑219918

Spričevala preklicujejo
Babnik Iztok, Kampolin 68, Portorož
– Portorose, diplomo Srednje kmetijsko
živilske šole Celje, izdana leta 1989.
gnf‑219916
Bartolj Branko, Gabrovka 43/b, Gabrovka,
spričevalo 1.,2. in 3. letnika Gostinskega
šolskega centra v Ljubljani, izdano leta
1965, 1966 in 1967. gnk‑219740
Benko Alojz, Gornji Slaveči 69, Kuzma,
spričevalo o končani OŠ Kuzma, izdano leta
1986. gnl‑219760
Bernik Janez, Klabovsova ulica 4, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za strojništvo Škofa Loka, izdano leta 1983.
gni‑219938
Bjedov Marija, Kalinova ulica 4, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Poljane.
gnx‑219748
Bobič Janez, Sela 3, Šmarješke
Toplice, indeks, št. 23020558, Fakulteta za
strojništvo. gnn‑219908
Boljka Nejc, Zaplana 16, Vrhnika,
indeks, št. 18050101, izdala FF v Ljubljani.
gnw‑219924
Cergol Elida, Slivje 23, Materija,
spričevalo Srednje zdravstvene šole Piran,
izdano leta 1991 in 1992. gnb‑219920
Drakšič Mateja, Vrbje 37, Žalec,
spričevalo 3. letnika SSPŠ Celje – frizer, št.
III – 1671. gnj‑219937
Đukić Dalibor, Dellavallejeva 8, Koper
– Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
SEDŠ Koper, izdano leta 2000. gnt‑219652
Gal Edo, Čentiba Ogradi 2, Lendava –
Lendva, maturitetno spričevalo Dvojezične
srednje šole Lendava, izdano leta 2000.
gnf‑219666
Jeras Anže, Podlubnik 154, Škofja Loka,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Gimnazije Škofja Loka, izdano leta
2001. gnd‑219768
Kolbl Vilko, Kapelska cesta 51, Radenci,
diplomo Srednje družboslovne in ekonomske
šole v Murski Soboti, izdana leta 1987.
gnt‑219752
Kolompar Zdenka, Savinjska cesta 50,
Mozirje, indeks, št. 29027, izdala Fakulteta
za upravo v Ljubljani. gnl‑219935
Kos Križmančič Nataša, Oražnova
ulica 10, Ljubljana, diplomo Gimnazija
Nova Gorica, izdana leta 1988, na ime Kos
Nataša. gny‑219997
Kovačič Metka, Modrej 35f, Most na Soči,
spričevalo 2. in 3. letnika Šolskega centra
Idrija, Vzgojiteljske šole v Idriji, izdano leta
1978 in 1979, izdano na ime Zvodar Metka.
gni‑219667
Kozolc Brigita, Sotla 7, Mirna,
maturitetno spričevalo Šolskega centra
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Novo mesto, kemijska šola, izdano leta
2000. gns‑220053
Krese Ana, Prule 6, Ljubljana, spričevalo
o zaključnem izpitu Gimnazije Ledina,
izdano leta 1994. gnf‑219741
Kuhar Vida, Mazovčeva pot 7, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Martin Koželj Dob,
izdano leta 1985, izdano na ime Grubič
Vida. gnl‑219910
Levičnik Luka, Podreber 24, Polhov
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu II.
Gimnazije v Ljubljani – Šubičeva, izdano
leta 1965. gng‑220044
Markovič Andrej, Šutna 6, Brestanica,
spričevalo o končani OŠ Senovo, izdano
leta 1993. gnu‑219926
Mohorčič Jože, Zalisec 8, Žužemberk,
spričevalo o končani OŠ Žužemberk, izdano
leta 1984. gnm‑219659
Nedelko Dunja, Labor 10, Marezige,
maturitetno spričevalo I. Gimnazije Maribor,
izdano leta 1982. gnv‑220054
Pikl Marko, Bevkova ulica 12, Žalec,
spričevalo 1., 2., 3. Srednje za elektotehniko
in gostinstvo, izdano leta 1997, 1998 in
1999. gnh‑219764
Podgoršek Katarina, Spodnje Stranje
1/a, Stahovica, indeks, št. 18040097, izdala
FF v Ljubljani. gnm‑219759
Poštrak Gregor, Golo 109, Ig,
maturitetno spričevalo in spričevala od 1.
– 4. letnika Srednje šole za elektrotehniko
in računalništvo Ljubljana, izdano leta
1993-1996. gnq‑219930
Pukl Miha, Polzela 149, Polzela, indeks,
št. 41210020, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnh‑219914
Ravnik Damijan, Slomškova ulica
24, Grosuplje, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Vič, izdano leta 1991.
gng‑219765
Robnik Nina, Župančičeva 9, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 1998 in
1999. gne‑220050
Sijamhodžić Hasib, Bužim, Bihač,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
poklicne šole v Domžalah, izdano leta 1983.
gnb‑220045
Sorgo Brec Maria, Seča 132, Portorož –
Portorose, maturitetno spričevalo Italijanske
Gimnazije Piran, izdano leta 1974, izdano
na ime Sorgo Maria. gne‑219767
Sotlar Aleš, Kolenov graben 9, Radeče,
spričevalo o končani OŠ Marjana Nemca
Radeče, izdano leta 1988. gnp‑219656
Šenk Aljoša, Bolkova 29a, Radomlje,
spričevalo
o
zaključnem
izpitu
Srednješolskega centra Rudolf Maistra
Kamnik, izdano leta 1994. gnn‑220058
Šinigoj Brigita, Koželjskega 3, Velenje,
diplomo Srednje družboslovne šole Velenje,
izdana leta 1989, na ime Centrh Brigita.
gnp‑219931
Tomažič Helena, Črešnjevci 123, Gornja
Radgona, spričevalo o končani OŠ Gornja
Radgona. gny‑219772
Vasle Tomaž, Kovinarsko naselje 1a,
Trbovlje, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem. gnq‑220055
Vrbančič Lidija, Gmajna 18c, Slovenj
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne šole Muta, izdano leta
1992. gno‑220057
Vuk Goran, Kovinarska 5, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 2005. gnv‑219900
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Zahradnik Damjan, Seča 99, Portorož
– Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za voznike motornih vozil na Ježici
– razred 35, izdano leta 3. 10. 1989.
gnz‑219696
Zamernik Klavdija, Partizanska ulica 4,
Ljubljana, indeks, Srednje zdravstvene šole
Piran, izdan na Vidmar Klavdija leto izdaje
1981. gnh‑220039
Zoran Marija, Tomčeva ulica 7, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letika Srednje tekstilne
šole v Kranju, izdano leta 1973 in 1974,
izdano na ime Levar Marija. gnw‑220049
Zorko Mihael, Ul. Dušana Kvedra 40,
Šentjur, obvestilo o uspehu ŠC Celje,
Splošna Gimnazija Lava, izdano leta 2005.
gnv‑219775
Žajpah Leon, Pot na Brod 8, Radeče,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra
Celje, kemijska šola, izdano leta 1996.
gne‑219917

Ostale listine preklicujejo
Adriatic-Slovenica zavarovalna družba
d.d. Koper, preklicuje veljavnost pobotnice,
št. 585231, 1 kos. Ob-10552/06
Ajanović Rizah, Kajuhova ulica 34,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu‑219755
Avtotaxi Lulić Said s.p., Novosadska 16,
Ljubljana, izvod licence za vozilo Passat,
reg št. LJ 19-35X ter za osebno vozilo
Mercedes – Benz z reg. št. LJ 76-9TV.
gnb‑219970
Bavčar Gregor, Sujica 6, Dobrova,
potrdilo
o
opravljenem
preizkusu
strokovnih znanj s področja investiranja
skladov in prodaje investicijskih kuponov
oziroma delnic, št. 1928, izdal ZDU.
gns‑219653
Bernik Janez s.p., Klabovsova ulica 4,
Škofja Loka, delovne knjižice na ime Bernik
Janez. gnk‑219936
Bogataj Miha, Endliherjeva ulica 2,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn‑219758
Bukovnik Darko, Šenčurska pot 19,
Šenčur, delovno knjižico. gnp‑220056
Čepelnik Laura, Letuš 173, Šmartno ob
Paki, delovno knjižico, ser. št. A559153, reg.
št. 418/2003. gns‑219928
Čerina Slaviša, Poljedelska ulica 13,
Ljubljana, delovno knjižico. gns‑219753
Damjan Klemen s.p., Tonkova cesta
6, Kisovec, izvod licence, št. 005422 za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tovorno vozilo TAM 190 T 15BL, reg. št. LJ
56-4GD. gni‑219763
Delagić Arijana, Beblerjev trg 11,
Ljubljana, delovno knjižico. gno‑219757
Graberski Marko, Glavni trg 29, Novo
mesto, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-2433-0/02, ser.
št. 8944, izdala Uprava za pomorstvo.
gnn‑219933
Graberski Marko, Glavni trg 29, Novo
mesto, vpisni list za čoln, št. 26292-712/03,
izdan 27. 10. 2003. gnm‑219934
Gruntar Aleš, Cankarjeva 16, Nova
Gorica, delovno knjižico. gnw‑219774
Hribar Gregor, Matjanova pot 7,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
09980538, Fakulteta za pomorstvo in
promet. gnt‑220052
Hrvatin Alice, Motnik 48, Motnik, delovno
knjižico. gng‑219915
Jamnik Janez, Na Šancah 13, Ravne
na Koroškem, orožni list, št. OL 36603,
izdala UE Ravne na Koroškem, 6. 1. 2003.
gng‑219665
Jere Domen, Krivec 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 22062120, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani. gnm‑219859
Jošić Željko, Grassellijeva ulica 10,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
04244177921. gnz‑219746
Jug Sergeja, Kolačno 8, Loče pri
Poljčanah, delovno knjižico, št. 18959,
izdala UE Slovenske Konjice. gnz‑219646
Kardoš Maja, Lendavska 25b, Murska
Sobota, delovno knjižico. gnc‑219919
Komatar Anja, Masljeva ulica 5,
Domžale,
dijaško
izkaznico,
izdala
Gimnazije Bežigrad. gnw‑219749
Kopač Suzana, Dobračevska ulica 28,
Žiri, delovno knjižico. gnx‑220048
Koren Mitja, Gažon 6a, Šmarje,
študentsko izkaznico, št. 09970157,
Fakulteta za pomorstvo in promet.
gnv‑219654
Kovič Marjan s.p., Unec 36/a, Rakek,
izvod licence skupnosti, št. 3658 za
vozilo IVECO 10914, reg. št. LJ 74-69X z
veljavnostjo do 18. 3. 2009. gnd‑219643
Manpower d.o.o., Koroška cesta 14,
Kranj, delovno knjižico za delavca Arsenić
Siniša, stanujoč Frankovo naselje 60, 4220
Škofja Loka. gno‑219932
Medved Nataša Daša, Cesta 24. junija,
Ljubljana, dovolenje člana kabinskega
osebja letala, št. 0216/1651, izdano 26. 5.
1993. gnc‑219844

Mihevc Andrej, Ulica Milčinskega 14,
Celje, študentsko izkaznico, št. 29006514,
izdala Naravoslovna tehnična fakulteta v
Ljubljani. gnm‑219909
Okoliš Marija, Nadlesk 28, Cerknica,
preklic preklica zavarovalne police fond
police št. 50500001990 – vezane na
vzajemne sklade, izdana pri zavarovalnici
Slovenica d.d., objavljen v Ur. l. RS, št.
82/2005. gnc‑219944
PETTY d.o.o., Gornja Bistrica 116c, 9232
Črenšovci, Romunsko dovolilnico z oznako
642/14, št. 428488. gnc‑219644
PETTY d.o.o., Gornja Bistrica 116c, 9232
Črenšovci, Romunsko dovolilnico z oznako
642/53 od številke 299189 do št. 299194.
gnb‑219645
Pukl Miha, Polzela 149, Polzela,
študentsko izkaznico, št. 41210020, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gni‑219913
Repnik Majda, Vrhpolje 186, Kamnik,
potrdilo za mentorja št. 14/92, izdala Srednja
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani 2. 12.
1992. gnb‑219745
Rokavec Drago, Selo pri Ihanu 34/a,
Domžale, delovno knjižico. gnu‑219751
Savič Žana, Stanetova uluca 28, Celje,
študentsko izkaznico, št. 20040349, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnk‑220040
Toto Marina, Jakčeva 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21050922, FDV.
gne‑219842
Trunkelj Marjan s.p.,, Podlisec 2, Dobrnič,
licenco, št. 00202 za vozilo z reg. št. NM
D2-616, izdana pri Obrtni zbornici Ljubljana.
gnj‑220041
Verem Sabina, Ulica Nikola Tesla 8, Ilirska
Bistrica, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu – naziv zdravnica, izdalo Ministrstvo
za zdravje, leta 2002, št. 166-786/2002.
gnm‑220009
Veselič Marko, Trubarjeva ulica 10,
Črnomelj, delovno knjižico, ser. št. A
0344655, reg. št. 1532 z dne 22. 2. 1996,
izdala UE Črnomelj. gnw‑219649
Vogrinčič Andreja, Radovci 79, Grad,
delovno knjižico. gnz‑219771
Vovk Irena, Vilharjeva ulica 2/4, Piran
– Pirano, delovno knjižico. gnu‑219776
Zbašnik Vera, Gornje Lepovče 18,
Ribnica, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu za poklic srednje medicinske sestre,
izdal Ministrstvo za zdravstvo leta 1987.
gnd‑219743
Zupančič Vesna, Bizantova cesta
18a, Medvode, študentsko izkaznico, št.
18030511, Filozofska fakulteta. gnb‑219945
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VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
2861
ZJN‑15.B
2861
ZJN‑15.G
2861
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A) 2861
Predhodni razpisi
2861
Blago
2861
Gradnje
2862
Storitve
2863
Javni razpisi
2863
Blago
2863
Gradnje
2884
Storitve
2911
Javni razpisi na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in
transportnem področju
2924
Blago
2924
Gradnje
2935
Storitve
2937
Javni razpis za natečaj
2938
Storitve
2938
Obvestilo o oddaji naročila
2938
Blago
2938
Gradnje
2942
Storitve
2944
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju
2947
Blago
2947
Gradnje
2948
Storitve
2948
Javni razpisi
2949
Javne dražbe
2987
Razpisi delovnih mest
2987
Druge objave
2998
Obvestila o vlogah za priznavanje označb
posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil
3000
Objave po Zakonu o političnih strankah
3001
Evidenca statutov sindikatov
3001
Objave po 64. členu Zakona o medijih
3001
Objave gospodarskih družb
3001
Odkupi poslovnih deležev družb
3002
Sklici skupščin
3002
Nasprotni predlog
3006
Zavarovanja
3007
Objave sodišč
3008
Stečajni postopki in likvidacije
3008
Izvršbe
3014
Objave zemljiškoknjižnih zadev
3015
Oklici o skrbnikih in razpravah
3022
Oklici dedičem
3023
Oklici pogrešanih
3023
Sodni register, vpisi po ZGD
3024
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
3024
Preklici
3024
Štampiljke preklicujejo
3024
Priglasitvene liste preklicujejo
3024
Potne listine preklicujejo
3024
Osebne izkaznice preklicujejo
3025
Vozniška dovoljenja preklicujejo
3027
Zavarovalne police preklicujejo
3029
Spričevala preklicujejo
3029
Ostale listine preklicujejo
3030

Stran

3031

Stran

3032 /
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CD-ROM
za leto

2005
Zgošþenka (CD-ROM) vsebuje celotno vsebino uradnega lista
posameznega letnika.
Na zaslonu se posamezne številke uradnega lista pojavljajo prav v takšni obliki kot na
papirju! Letno kazalo predpisov (register) je v celoti povezano s posameznimi številkami,
tako da s klikom miške takoj dobimo tisto stran, kjer je objavljen iskani dokument. Še
posebej uporabna je možnost iskanja po polnem besedilu objav celotnega letnika.

Zgošþenko lahko naroþite tako, da pošljete izpolnjeno spodnjo naroþilnico ali pa
obišþete spletno prodajalno na naših spletnih straneh http//www.uradni-list.si/.

Cena za enega uporabnika za letnik 2005 je 14.000 SIT.

CENIK
za posamezni letnik

POPUSTI
· posebni popust za
enega uporabnika za
letnik 2005
· ob nakupu vseh
letnikov hkrati vam
nudimo 20-odstotni
pupust
· ob nakupu vsaj štirih
letnikov hkrati
10-odstotni popust

ZALOŽBA

Slovenska 9
1000 Ljubljana

Letniki

Cena z DDV (20%)
v SIT

1 uporabnik

1995–2005

14.000

58,42

2–5 uporabnikov

1995–2005

19.000

79,92

6–10 uporabnikov

1995–2005

23.000

95,98

11–25 uporabnikov

1995–2005

31.000

129,36

26–50 uporabnikov

1995–2005

48.000

200,30

Število uporabnikov
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tel.:

01/200 18 38

faks: 01/425 14 18

internet:
www.uradni-list.si
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Ime in priimek

1995

Podjetje

1996

Sektor

1997
Dav. zav.
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Štev.
izvodov

1998

Naslov

1999

Pošta

2000

Datum

2001
Podpis

e-pošta:
prodaja@uradni-list.si
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Nepreklicno naroþam CD-ROM

Davþna št.
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