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e-pošta: objave@uradni-list.si
Ljubljana, petek

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 430-116/2006

Ob-11439/06

Spremembe
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/472-57-91.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/472-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za izdelavo in dobavo
delov policijskih uniform, št. 430-116/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali
izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: izdelava in dobava delov policijskih uniform. Podrobnejši
opis in okvirne količine artiklov, ki so predmet javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 134,210.610
SIT.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: nepremočljiva oblačila.
1) Kratek opis: nepremočljiva oblačila.
Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov,

21. 4. 2006

ki so predmet javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,822.083,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
21. 4. 2006.
Sklop št. 2
Naslov: čevlji.
1) Kratek opis: čevlji. Podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 36,123.250
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
21. 4. 2006.
Sklop št. 3
Naslov: puloverji šali.
1) Kratek opis: puloverji in šali. Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, bodo navedeni v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 12,256.763,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
21. 4. 2006.
Sklop št. 4
Naslov: hlačne nogavice – ženske.
1) Kratek opis: hlačne nogavice – ženske. Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov, ki so predmet javnega razpisa, bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
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javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 4,944.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
21. 4. 2006.
Sklop št. 5
Naslov: nogavice.
1) Kratek opis: nogavice. Podrobnejši
opis in okvirne količine artiklov, ki so predmet javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 15,836.460
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
21. 4. 2006.
Sklop št. 6
Naslov: torbice usnjene.
1) Kratek opis: torbice usnjene. Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, bodo navedeni v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 3,790.583,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
21. 4. 2006.
Sklop št. 7
Naslov: čelade za motoriste.
1) Kratek opis: čelade za motoriste. Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov, ki
so predmet javnega razpisa, bodo navedeni
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 4,992.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
21. 4. 2006.
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Sklop št. 8
Naslov: kombinezoni za motoriste.
1) Kratek opis: kombinezoni za motoriste. Podrobnejši opis in okvirne količine
artiklov, ki so predmet javnega razpisa, bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 7,868.375
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
21. 4. 2006.
Sklop št. 9
Naslov: majice, puliji.
1) Kratek opis: majice, puliji. Podrobnejši
opis in okvirne količine artiklov, ki so predmet javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 16,013.611,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
21. 4. 2006.
Sklop št. 10
Naslov: artikli iz usnja.
1) Kratek opis: artikli iz usnja. Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, bodo navedeni v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 7,516.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
21. 4. 2006.
Sklop št. 11
Naslov: delovna oblačila negorljiva.
1) Kratek opis: delovna oblačila negorljiva. Podrobnejši opis in okvirne količine
artiklov, ki so predmet javnega razpisa, bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 6,945.516,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
21. 4. 2006.
Sklop št. 12
Naslov: taktična oblačila negorljiva.
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1) Kratek opis: taktična oblačila negorljiva. Podrobnejši opis in okvirne količine
artiklov, ki so predmet javnega razpisa, bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 6,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
21. 4. 2006.
Sklop št. 13
Naslov: torbe, nahrbtniki.
1) Kratek opis: torbe in nahrbtniki. Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov,
ki so predmet javneg torbe, nahrbtniki a
razpisa, bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 6,600.633,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
21. 4. 2006.
Sklop št. 14
Naslov: brezrokavniki odsevni.
1) Kratek opis: brezrokavniki odsevni.
Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov,
ki so predmet javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,500.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
21. 4. 2006.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 21. 4. 2006.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna
zakonodaja:
http://www.sigov.si/mf/slov/index.htm.
Okoljska
zakonodaja:
http://www.sigov.si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 4. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Ob-11238/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Breda Kosec, tel.
01/478-18-21, e-pošta: gp.mju@gov.si, faks
01/478-18-78.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: RS,
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Breda Kosec, tel. 01/478-18-21, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-18-78, internetni naslov: www.mju.si.
II) Naslov, kontaktne točke in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o davkih: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS, Šmartinska cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-27-00,
centrala, e-pošta: gp.durs-gdu@gov.si, faks
01/478-27-43.
III) Naslov, kontaktna točka in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o varstvu okolja:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/478.74-00, centrala, e-pošta: gp.mop@gov.si, faks 01/478-74-22.
IV) Naslov, kontaktne točke in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o zaščiti delovnih
mest in delovnih pogojih: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-77-00, centrala, e-pošta:
gp.mddsz@gov.si, faks 01/369-78-32.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nabava in dobava pisarniškega materiala za potrebe državnih upravnih organov Republike Slovenije.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: različne
lokacije na področju Republike Slovenije.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine in vrednosti blaga ali storitev: predmet javnega
naročila obsega nabavo in dostavo materiala za tiskanje (tonerji, kartuše, trakovi
za faks naprave, tiskalnike, fotokopirne
stroje in mehanografiko), fotokopirnega
papirja ter pisarniške galanterije in pribora.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: material za tiskanje (tonerji, kartuše, trakovi za faks naprave, tiskalnike in
fotokopirne stroje ter mehanografiko).
1) Kratek opis: material za tiskanje (tonerji, kartuše, trakovi za faks naprave, tiskalnike in fotokopirne stroje ter mehanografiko).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 30.19.27.00-8, dodatni predmet(-i):
30.12.00.00-6.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
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predvideni datum začetka postopka oddaje
maja 2006:
Trajanje v mesecih: 24 od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: fotokopirni papir.
1) Kratek opis: fotokopirni papir 80 g,
format A4 in A3, zavitek 1/500.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 30.19.27.00-8, dodatni predmet(-i):
21.12.56.91-5.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
maja 2006.
Trajanje v mesecih: 24 od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: pisarniška galanterija in pribor.
1) Kratek opis: sklop zajema mape in
registratorje, zvezke in bloke, kuverte in
kuverte vrečke, obrazce, pisala, pribor za
računalnike (USB pomnilne enote, CD,
DVD), računalniški papir, ostali pisarniški
pripomočki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 30.19.27.00-8, dodatni predmet(-i):
20.19.20.00-1, 22.85.20.00-7, 21.23.23.00-1,
30.19.21.21-5.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
maja 2006.
Trajanje v mesecih: 24 od oddaje naročila.
II.4) Enotni besednjak javni naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 30.19.27.00-8, dodatni predmet(-i):
30.12.00.00-6,
21.12.56.91-5,
20.19.20.00-1.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: maja 2006.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, www.gov.si/durs/.
Okoljska zakonodaja: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
www.gov.si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 1125/06
Ob-11374/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje,
kontaktna oseba: Bojan Kekec, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-32-468, faks 07/39-32-509, elektronska pošta: bojan.kekec@komunala-nm.si,
internetni naslov: www.komunala-nm.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: javno naročilo za nabavo
vodomerov in opreme za daljinsko odčitavanje.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.25.21.10-5.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
javno naročilo za nabavo vodomerov in
opreme za daljinsko odčitavanje.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/05-B/06.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 4. 2006.
Komunala Novo mesto d.o.o.,
javno podjetje
Št. 430-146/2006
Ob-11436/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, upravnih enot in Ministrstva za
obrambo, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/472-57-91.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/472-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za izdelavo in dobavo
registrskih tablic za motorna in priklopna
vozila, št. 430-146/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali
izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: registrske tablice
za motorna in priklopna vozila, za potrebe triletnega obdobja. Podrobnejši opis in
okvirne količine bodo navedene v razpisni
dokumentaciji.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.50.00.00-7.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 5. 5. 2006.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
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VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/mf/slov/index.htm.
Okoljska
zakonodaja:
http://www.sigov.si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 4. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve –
Policije, upravnih enot
in Ministrstva za obrambo
Št. 430-150/2006/2
Ob-11558/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka (-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrč, tel.
+386/1/472-40-54, e-pošta:jr@mnz.si, faks
+386/1/472-57-91.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/472-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja (-e) dejavnosti: ministrstvo ali kateri koli
drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno
z njihovimi regionalnimi lokalnimi oddelki;
javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za najem prevoznih sredstev za potrebe policije, št. 430-150/2006.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana,
Vodovodna 93A.
Šifra: NUTS SI00E.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: predmet javnega
razpisa je najem prevoznih sredstev za
potrebe policije, ki vključuje tudi vzdrževanje in zavarovanje prevoznih sredstev,
in sicer 60 civilnih specialnih patruljnih
vozil, s prostornino motorja do 1600 cm3,
za obdobje 4 let. Podrobnejši opis in obseg
predmeta javnega naročila bo naveden v
razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 240,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 5. 5. 2006.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in
/ali program, ki se financira iz sredstev skupnost: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/mf/slov/index.htm.
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Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 4. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije

Gradnje
Ob-11237/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Krško, kontaktna oseba: Boštjan
Kozole, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. +386/7/49-81-377, faks
+386/7/492-22-21, elektronska pošta: bostjan.kozole@krsko.si, internetni naslov:
www.krško.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja objekta za potrebe
občinske uprave ter adaptacija objekta CKŽ
15, 8270 Krško.
II.2) Kraj izvedbe: Občina Krško, Cesta
krških žrtev 15 in 15a, 8270 Krško.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45210000-2, dodatni predmeti:
45262700-8.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: izgradnja
objekta CKŽ 15a, adaptacija dela objekta
CKŽ 15 ter ureditev dvorišča ob objektu.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
197,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: maj 2006,
– gradnje: oktober 2006.
II.7) Datum zaključka: 31. 10. 2007.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje
proračuna.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-20/2006 O608.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 4. 2006.
Občina Krško
Ob-11441/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., kontaktna oseba: Karl Ličen, Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zil Inženiring d.d., kontaktna
oseba: Jože Jenko, Kersnikova 10, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/500-98-73 ali
500-98-48, faks 01/500-98-77, elektronska
pošta: maja.trcek@zilinzeniring.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: sistem za nadzor prometa
na Z obvoznici in na AC Ljubljana-Brdo,
razcep Koseze.
II.2) Kraj izvedbe: Ljubljana.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
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45000000-7, dodatni predmeti: 45233293-9,
45233294-6.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: novogradnja.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
1.900,000.000 SIT.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 197/2006.
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: da.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.

Storitve
Ob-11175/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Blaž Hribar,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-88, faks 01/300-99-37,
elektronska pošta: Blaz.hribar@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., kontaktna oseba: Andrej Vovk, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-25, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: Andrej.vovk@dars.si, internetni
naslov: www.dars.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: opravljanje strokovno in
svetovalnih storitev na področju obnovitvenih del na AC in HC, s katerimi upravlja DARS d.d. v letu 2007 in 2008.
II.2) Kraj izvedbe: Slovenija.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
lastna sredstva.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.11.30-7.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 21. 4. 2006.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000178/2006.
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: 12. 4. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-11547/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., 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: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,

Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Jožica Cezar, univ. dipl. inž. grad.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-83-01, faks 01/306-83-07, elektronska pošta: Jozica.Cezar@dd-ceste.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000763.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73.11.00.00-0.
II.2.3) Kategorija storitve: 12.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: izvedba študij za projektiranje, ekonomiko,
tehnologije in varovanja okolja v okviru
priprave projektne dokumentacije;
študije so razdeljene po naslednjih vsebinskih področjih:
– sodobni materiali in tehnologije za gradnjo cest,
– izboljšanje prometne varnosti,
– ureditev in varovanje okolja cest,
– zagotavljanje in potrjevanje kakovosti
gradbenih materialov in gradbenih proizvodov pri gradnji cest,
– sistemi za gospodarjenje z avtocestami in pripadajočimi objekti ter optimizacija
ukrepov pri obnavljanju avtocest,
– geologija, geomehanika in geoteh
nika,
– ekonomika naložb.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 30. 4. 2006.
II.5) Drugi podatki: dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
Ocenjeni datum začetka javnega naročila: april 2006; predvideni konec: 18 mesecev od podpisa pogodbe.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000763.
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: 14. 4. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Javni razpisi
Blago
Št. 01/2006

Ob-11557/06

Podaljšanje roka
V javnem razpisu po omejenem postopku za dobavo flokulanta na Čistilno napravo
Celje, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
31 z dne 24. 3. 2006, Ob-8348/06 in spremembe in dopolnitve Ur. l. RS, št. 37 z dne
7. 4. 2006, Ob-9969/06, se spremenijo naslednje točke:
IV. 3.2 Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Pridobiti ju je mogoče do 4. 5. 2006.
Cena, pogoji in način plačila ostajajo kot
so objavljeni.
IV. 3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 5. 2006 do 14.
ure.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV. 3.4.) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom:
Predvideni datum: 15. 6. 2006.
Vodovod – kanalizacija
javno podjetje, d.o.o.
Št. 430-2/2006-0109-01

Ob-11560/06

Dopolnitev
V javnem razpisu št. JN 08/2006 NRO,
objavljenem v Ur. l. RS, št. 37/06, z dne 7. 4.
2006, Ob-10051/06, predmet javnega naročila: nabava namizne računalniške opreme,
se dopolnijo naslednje točke:
Pod točko III.2.1 se doda nova alinea
– ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben, kar za gospodarske družbe pomeni, da sodijo vsaj v bonitetni razred 3C za
leto 2004, da imajo v zadnjih 6-ih mesecih 0
dni dospelih neporavnanih obveznosti in da
na dan pred izstavitvijo obrazca BON-2 niso
imele dospelih neporavnanih obveznosti.
Pod točko III.2.1.2) se kot obvezno dokazilo dodatno predloži za gospodarske družbe obrazca BON-1/P in BON-2, za fizične
osebe pa potrdilo banke, pri kateri imajo
odprt račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu za obdobje zadnjih
šestih mesecev pred oddajo ponudbe, fotokopijo napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, bilanco
stanja za preteklo leto in potrdilo Davčne
uprave RS, da imajo poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS
Ob-11183/06
Popravek
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 točka IV.2) Merila za oddajo, črta.
Merila za oddajo bodo navedena v razpisni dokumentaciji za II. fazo.
JZZ Mariborske lekarne Maribor
Št. 6/35-2621/4-06

Ob-11320/06

Popravek
V javnem razpisu za stroje za štetje gotovine, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 34
z dne 31. 3. 2006, Ob-8788/06, se spremeni
točka II.2.1) Celotna količina in obseg, in sicer: ocenjena vrednost: »80,001.920 SIT«.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 025-22/06

Ob-11407/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku: terenska
pohodna obutev primerna za hojo po brezpotju za potrebe Zavoda za gozdove Slovenije, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 37,
z dne 7. 4. 2006, Ob-9521/06, se spremenijo naslednje točke, tako da glasijo:
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. model: Terenska obutev lažji model
ca. 350 parov,
2. model: Terenska obutev težji model
ca. 350 parov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 5. 2006 do 8.30.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 5. 2006
ob 9. uri, Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 312/2006
Ob-11163/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Železniki, kontaktna oseba:
Franc Rant, Otoki 13, 4228 Železniki, Slovenija, tel. 04/500-20-00, faks 04/500-20-17,
elektronska pošta: OS.Zelezniki@Siol.NET.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za šolsko prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Železniki,
Otoki 13, 4228 Železniki, Podružnica Selca,
Selca 95, 4227 Selca, Podružnica Dražgoše, Dražgoše 35, 4228 Železniki.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: kuh in pekovski izdelki.
3) Obseg ali količina: 13,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: 11,800.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: 10,800.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: 4,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: zamrznjene in konzervirane ribe.
3) Obseg ali količina: 1,200.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: testenine in mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: 900.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006.
Sklop št.: 7.
2) Kratek opis: sirupi in sadni sokovi.
3) Obseg ali količina: 4,400.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006.
Sklop št.: 8.
2) Kratek opis: ostalo prehrambno blago.
3) Obseg ali količina: 8,600.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
54,700.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 31. 8.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v višini 5% od vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 30 dni oziroma 45 dni.
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 nastopu, iz katere so razvidni nosilci posla in
sklenitelji 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.
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.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: 24. 5. 2006, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: predhodno plačilo na TRR OŠ Železniki, št.
01346-6030688178.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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 31. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 5. 2006
ob 12.30, Osnovna šola Železniki, Otoki 13,
4228 Železniki, soba 102.
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: 12. 4. 2006.
Osnovna šola Železniki
Ob-11165/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod ZAZA, kontaktna oseba: Bojan
Osterc, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik,
Slovenija, tel. +386(0)2/57-99-053, faks
+386(0)2/57-99-054, elektronska pošta:
bojan.osterc@zaza.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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: usposabljanje za povečanje
zaposljivosti v obmejnih občinah Dobrovnik,
Hodoš, Kobilje, Lendava in Šalovci, št. pogodbe o donaciji: 7173401.01.01.00010.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
razpisna dokumentacija za dobavo opreme - strojev, vakumskega uparilnika (kutra), laboratorijske opreme in multimedijske tehnologije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod za varnost živil
in varovanja zdravja potrošnikov, ZAZA Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis:
a) Mlin za mletje sadja in muškatnih buč
(inoks material) z oznakami vseh mazalnih mest na stroju (rdeča barva HACCP) in
označen v prerezu načrta stroja - 5.000 kg/h
- 1 kom, poreklo WTO;
b) Stiskalnica (z oznakami vseh mazalnih mest na stroju (rdeča barva HACCP) in
označen v prerezu načrta stroja ) z kompresorjem za vse vrste sadja in muškatnih buč
TIP VP8 z vgrajenim kompresorjem in drugimi izboljšavami v prid kvalitetnega stiskanja
drozg v naravne sokove
– volumen bobna = 800 l
– masa polnjenja sveže jabolčne drozge
700 kg
– čas stiskanja 1.10,
1 kom, poreklo WTO;
c) Črpalka (z oznakami vseh mazalnih
mest na stroju (rdeča barva – HACCP) in
označen v prerezu načrta stroja) za direktno
črpanje zmlete drozge iz mlina v stiskalnico (brez prisotnosti zraka iz nerjavečega
materiala)
– kapaciteta nastavljiva do 5.000 kg/h
1 kom, poreklo WTO;
č) Večnamenske nerjaveče posode iz
materiala (1100 litrske)
AISI 304–BA-1.4301
– za fermentacijo drozg,
– za depektinizacijo in skladiščenje sokov, sirupov, destilatov, kisa in drugih proizvodov - 3 kom, poreklo WTO
in
večnamenske nerjaveče posode iz materiala ( 1000 litrske )
AISI 304–BA-1.4301
– za fermentacijo drozg,
– za depektinizacijo in skladiščenje sokov, sirupov, destilatov, kisa in drugih proizvodov - 1 kom, poreklo WTO;
d) Vrelna cisterna (1100 litrska) za:
– vodeno fermentacijo drozg iz muškatnih buč in sadja za pridobivanje več vrst
žganj,
– vodeno fermentacijo soka iz muškatnih buč in soka iz sadja za pridobivanje
več vrst kisa.
Oprema:
– vrata ovalne oblike A5,
– vrata fi 200 na vrhu,
– vrelna veha,
– loputni ventil navojni
DIN DN AISI 316,
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– elektro mešalo (z oznakami vseh mazalnih mest na stroju (rdeča barva HACCP)
in označen v prerezu načrta stroja),
– termometer digitalni,
– sonda,
– pipa inox,
– višinometer s pipico,
– dvojni plašč,
– samodejna regulacija vrenja drozg in
sokov na režim temperature +18 °C,
– 1 kom, poreklo WTO;
e) Filter, ploščni 200/30 (1.200 l/h),
– za filtracijo sokov, kisa, sadnih žganj
– sadnih vin
(iz nerjavečega materiala) - 1 kom, poreklo WTO;
f) Kotel za žganjekuho kombiniran z deflegmatorjem (z oznakami vseh mazalnih
mest na stroju (rdeča barva HACCP) in
označen v prerezu načrta stroja)
– 300 l,
1 kom, poreklo WTO;
g) Frigostabilizator z digitalno kontrolo
temperature
(hladilna posoda do - 15 °C)
– za destilate in sadna vina,
– za kis,
– za sokove iz nerjavečega materiala,
– 600 l - 1kom, poreklo WTO,
in
frigostabilizator z digitalno kontrolo temperature (hladilna posoda do -15°C)
– za destilate in sadna vina,
– za kis,
– za sokove iz nerjavečega materiala,
– 300 l - 1 kom, poreklo WTO.
3) Obseg ali količina:
a) Mlin za mletje sadja in muškatnih buč
(inoks material) z oznakami vseh mazalnih mest na stroju (rdeča barva HACCP) in
označen v prerezu načrta stroja - 5.000 kg/h
- 1 kom, poreklo WTO;
b) Stiskalnica (z oznakami vseh mazalnih mest na stroju (rdeča barva HACCP) in
označen v prerezu načrta stroja ) z kompresorjem za vse vrste sadja in muškatnih buč
TIP VP8 z vgrajenim kompresorjem in drugimi izboljšavami v prid kvalitetnega stiskanja
drozg v naravne sokove
– volumen bobna = 800 l,
– masa polnjenja sveže jabolčne drozge
= 700 kg,
– čas stiskanja = 1.10,
1 kom, poreklo WTO;
c) Črpalka (z oznakami vseh mazalnih
mest na stroju (rdeča barva – HACCP) in
označen v prerezu načrta stroja) za direktno
črpanje zmlete drozge iz mlina v stiskalnico (brez prisotnosti zraka iz nerjavečega
materiala)
– kapaciteta nastavljiva do 5.000 kg/h,
1 kom, poreklo WTO;
č) Večnamenske nerjaveče posode iz
materiala (1.100 litrske)
AISI 304–BA-1.4301
– za fermentacijo drozg,
– za depektinizacijo in skladiščenje sokov, sirupov, destilatov, kisa in drugih proizvodov - 3 kom, poreklo WTO,
in
večnamenske nerjaveče posode iz materiala ( 1000 litrske )
AISI 304–BA-1.4301
– za fermentacijo drozg,
– za depektinizacijo in skladiščenje sokov, sirupov, destilatov, kisa in drugih proizvodov - 1 kom, poreklo WTO;
d) Vrelna cisterna (1100 litrska) za:

– vodeno fermentacijo drozg iz muškatnih buč in sadja za pridobivanje več vrst
žganj,
– vodeno fermentacijo soka iz muškatnih buč in soka iz sadja za pridobivanje
več vrst kisa.
Oprema:
– vrata ovalne oblike A5,
– vrata fi 200 na vrhu,
– vrelna veha,
– loputni ventil navojni
DIN DN AISI 316,
– elektro mešalo (z oznakami vseh mazalnih mest na stroju (rdeča barva HACCP)
in označen v prerezu načrta stroja),
– termometer digitalni,
– sonda,
– pipa inox,
– višinometer s pipico,
– dvojni plašč,
– samodejna regulacija vrenja drozg in
sokov na režim temperature +18 °C, - 1kom,
poreklo WTO;
e) Filter, ploščni 200/30 (1200l/h)
za filtracijo sokov, kisa, sadnih žganj
– sadnih vin
(iz nerjavečega materiala) - 1kom, poreklo WTO;
f) Kotel za žganjekuho kombiniran z deflegmatorjem (z oznakami vseh mazalnih
mest na stroju (rdeča barva HACCP) in
označen v prerezu načrta stroja )
– 300 l,
1 kom, poreklo WTO;
g) Frigostabilizator z digitalno kontrolo
temperature
(hladilna posoda do -15°C)
– za destilate in sadna vina,
– za kis,
– za sokove iz nerjavečega materiala,
– 600 l - 1kom, poreklo WTO,
in
frigostabilizator z digitalno kontrolo temperature
(hladilna posoda do - 15°C)
– za destilate in sadna vina,
– za kis,
– za sokove iz nerjavečega materiala,
– 300 l - 1kom, poreklo WTO.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis:
a) Vakumski kuter (uparilnik), (z oznakami vseh mazalnih mest na stroju (rdeča
barva HACCP) in označen v prerezu načrta
stroja) za proizvodnjo več vrst marmelad,
džemov, sirupov, prelivov, kremnih namazov, sladoledov, pudingov in podobnih proizvodov
– pilotski 50 l / volumna ca. 150 kg/h,
– ogrevanje z elektriko do 120 °C +2 bar
ali 60 °C / - 0,5 bar,
– dvojno dno / duplikator,
– cev z ventilom za izpust DN 60,
– zunanji plašč izoliran,
1 kom, poreklo WTO.
3) Obseg ali količina:
a) Vakumski kuter (uparilnik), (z oznakami vseh mazalnih mest na stroju (rdeča
barva HACCP) in označen v prerezu načrta
stroja) za proizvodnjo več vrst marmelad,
džemov, sirupov, prelivov, kremnih namazov, sladoledov, pudingov in podobnih proizvodov
– pilotski 50 l / volumna ca. 150 kg/h,
– ogrevanje z elektriko do 120 °C/ +2 bar
ali 60 °C / -0,5 bar,
– dvojno dno / duplikator,
– cev z ventilom za izpust DN 60,
– zunanji plašč izoliran,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1 kom, poreklo WTO.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis:
a) Avtomatski parni destilator za hitro in
natančno določanje alkohola in sladkorja v:
– sadnih drozgah, med fermentacijo in
po fermentaciji,
– v sadnih vinih,
– v raznih sadnih destilatih ter
– v sadnih in drugih vrstah likerjev.
Postopek določanja navedenih parametrov naj traja 3-5 minut.
1 kom, poreklo WTO;
b) Alkoholmeter EU
– z razdelilno skalo na 0,1 procentov
od
0-45 - 1kom, poreklo WTO,
– z razdelilno skalo na 0,1 procentov
od
45-75 - 1kom, poreklo WTO,
– z razdelilno skalo na 0,1 procentov od
75-100 - 1kom, poreklo WTO;
c) Tehtnica elektronska
– 2.000 g / 0,01 g,
1 kom, poreklo WTO;
d) Digitalni pHmeter za kontrolo pH vrednosti pri surovinah in gotovih proizvodih
– merilno območje:
0,00 do 14,00 pH 0,00 do 60 °C z avtomatsko kompenzacijo temperature,
1 kom, poreklo WTO;
3) Obseg ali količina:
a) Avtomatski parni destilator za hitro in
natančno določanje alkohola in sladkorja v:
– sadnih drozgah, med fermentacijo in
po fermentaciji,
– v sadnih vinih,
– v raznih sadnih destilatih ter
– v sadnih in drugih vrstah likerjev.
Postopek določanja navedenih parametrov naj traja 3-5 minut.
1 kom, poreklo WTO;
b) Alkoholmeter EU
– z razdelilno skalo na 0,1 procentov od
0-45 - 1kom, poreklo WTO,
– z razdelilno skalo na 0,1 procentov od
– 45-75 - 1kom, poreklo WTO,
– z razdelilno skalo na 0,1 procentov od
75-100 - 1kom, poreklo WTO;
c) Tehtnica elektronska
– 2000 g / 0,01 g,
1 kom, poreklo WTO;
d) Digitalni pHmeter za kontrolo pH vrednosti pri surovinah in gotovih proizvodih
– merilno območje:
0,00 do 14,00 pH 0,00 do 60 °C z avtomatsko kompenzacijo temperature,
1 kom, poreklo WTO;
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis:
a) Zmogljiva, kakovostna Mini DV videokamera. Z :
– optični zoom – 20x,
– digitalni zoom – 100x,
– avdio sistem - PCM Digital Stereo, 3
načini,
– fokus - TTL-AF, ročno,
– nastavitev beline - avtomatska, ročna,
prednastavljena,
– ločljivost slik - 1488 x 1128, 640 x 480
pik,
– načini snemanja - program AE - full
auto (avtomatska nastavitev), auto (avtomatska z možnostjo spreminjanja), spotlight
(za snemanje predavanj, prezentacij), sand
and snow (pri površinah, ki odbijajo svetlobo), TV (nastavitev hitrosti zaklopa zaslonke), AV (nastavitev globine polja),

– zaslon - barvni LCD zaslon, 200.000
točk, 2,5 inča,
– čas snemanja – 7 ur,
1 kom, poreklo WTO.
3) Obseg ali količina:
a) Zmogljiva, kakovostna Mini DV videokamera. Z :
– optični zoom – 20x,
– digitalni zoom – 100x,
– avdio sistem - PCM Digital Stereo, 3
načini,
– fokus - TTL-AF, ročno,
– nastavitev beline - avtomatska, ročna,
prednastavljena,
– ločljivost slik - 1488 x 1128, 640 x 480
pik,
– načini snemanja - program AE - full
auto (avtomatska nastavitev), auto (avtomatska z možnostjo spreminjanja), spotlight
(za snemanje predavanj, prezentacij), sand
and snow (pri površinah, ki odbijajo svetlobo), TV (nastavitev hitrosti zaklopa zaslonke), AV (nastavitev globine polja),
– zaslon - barvni LCD zaslon, 200.000
točk, 2,5 inča,
– čas snemanja – 7 ur.
1 kom, poreklo WTO.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Maksimalna vrednost celotnega naročila ne sme presegati vrednosti za sklop 1:
38.465 EUR, brez DDV; za sklop 2: 14.598
EUR, brez DDV; za sklop 3: 7.070 EUR,
brez DDV; za sklop 4: 2.074 EUR, brez
DDV.
Maksimalna vrednost za vse štiri sklope
skupaj, brez DDV, ne sme presegati vrednosti 62.207 EUR.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 37 dni od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Administrativni pogoji, so :
– izpisek iz sodnega registra,
– potrdilo davčnega urada o poravnanih
davkih in prispevkih,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave,
– potrdilo o solventnosti s strani banke/UJP.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada o poravnanih
davkih in prispevkih,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave,
– potrdilo o solventnosti s strani banke/UJP.
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: ref. številka:
7173401.01.01.00010.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 5. 2006.
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Pogoji in način plačila: plačilo bo izvedeno v treh obrokih, in sicer:
– 1. obrok v roku 14 dni po usposobitvi
za zagon opreme in zaposlenih v vrednosti
30% pogodbene cene,
– 2. obrok do konca junija 2006 v vrednosti 40% pogodbene cene,
– 3. obrok do konca oktobra 2006 v vrednosti 30% pogodbene cene.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: Marjan Kardinar, Esad
Šabanovič, Rudi Drevenšek.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 6. 2006
ob 8. uri, Zavod za varnost živil in varovanja
zdravja potrošnikov, ZAZA Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
Ne gre za dodatno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da, Slovenija / Madžarska 2003 - Maksimilizacija potencialov človeških virov v
obmejni regiji.
Projekt: usposabljanje za povečanje zaposljivosti v obmejnih občinah Dobrovnik,
Hodoš, Kobilje, Lendava in Šalovci.
Št.
pogodbe
o
donaciji:
7173401.01.01.00010.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 4. 2006.
Zavod ZAZA
Ob-11221/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, kontaktna oseba: Peter Kavčič, dipl.
ekon., Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/54-38-202, faks 01/54-38-288,
elektronska pošta: peter.kavcic@ztm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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 B 05/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva
6, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: osebni računalniki z zasloni.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: prenosni računalniki.
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Sklop št. 03
2) Kratek opis: tiskalniki in skenerji.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: strežniki.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: mrežna oprema.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: programska oprema.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: ostala računalniška oprema.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Količina bo razvidna v II. fazi postopka.
Okvirna vrednost celotnega naročila je
30,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančne garancije bodo zahtevane v II. fazi postopka.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu; izpisek iz sodne, upravne
ali druge ustrezne evidence, ki ni starejši
od 30 dni;
– potrdilo, da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen – potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava prijavitelja, da je ekonomsko-finančno sposoben za izvedbo javnega naročila in da njegov transakcijski račun v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
– izjava prijavitelja, da je poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve, določne z zakonom;
– izjava prijavitelja, da proti njemu ni bil
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava prijavitelja o kadrovskih in tehničnih možnostih za zagotavljanje dobave
blaga;
– izjava prijavitelja o plačilnih pogojih iz
katere bo razvidno, da zagotavlja 60-dnevni
plačilni rok;
– izjava, da prijavitelju v zadnjih petih
letih na katerikoli način ni dokazana huda
strokovna napaka na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem;
– izjava prijavitelja o dobavnem roku iz
katere bo razvidno, da zagotavlja 30 dnevni
dobavni rok opreme na lokacijo naročnika
in dostavo;
– izjava o nezavajajočih podatkih.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
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k oddaji ponudbe bodo povabljeni vsi ponudniki, katerim bo priznana usposobljenost.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila bodo navedena v razpisni dokumentaciji v II. fazi postopka.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 5. 2006.
Valuta: pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Dokumentacija je brezplačna, prevzem
preko elektronske pošte kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 5. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 7. 6. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ni javnega odpiranja prijav.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: na sedežu
naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 4. 2006.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Ob-11223/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: mag.
Dušan Lužar, Ulica Stare pravde 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-61-20, faks
01/230-61-30, elektronska pošta: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si, internetni naslov:
www.lekarna-lj.si.
I.2) 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:
izdelava, dobava in montaža opreme za
poslovno enoto Lekarna Idrija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Lekarna Idrija, Lapajnetova 59, Idrija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz tehnične specifikacije – popisa del, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek montaže opreme na

objektu predvidoma: 22. 8. 2006 in/ali konec
8. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Za resnost ponudbe: menica z menično
izjavo v višini 10% vrednosti ponudbenega
predračuna.
Za dobro izvedbo posla in odpravo napak: menica z menično izjavo v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
zahtevano dokazilo: izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence;
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;
zahtevano dokazilo: izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence;
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;
zahtevani dokazili:
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da udeleženec ni bil pravnomočno
obsojen;
– lastna izjava, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem (obrazec v
razpisni dokumentaciji);
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;
zahtevano dokazilo: izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
5. da je poravnal davke in prispevke in
druge obvezne dajatve določene z zakonom;
zahtevano dokazilo: potrdilo pristojne izpostave davčnega urada, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev;
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
zahtevano dokazilo: potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega računa;
zahtevano dokazilo: obrazec BON-1P, ki
ne sme biti starejši od 30 dni oziroma samostojni podjetniki potrdilo banke o stanju
na transakcijskem računu za zadnjih šest
zaključenih mesecev pred oddajo prijave;
8. da ponudnik nudi 60-dnevni plačilni
rok;
zahtevano dokazilo: izjava – (obrazec v
razpisni dokumentaciji);
9. da ponudnik nudi 2-letni garancijski
rok;
zahtevano dokazilo: izjava – (obrazec v
razpisni dokumentaciji);
10. da ima poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev in da v zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenih razmerij zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;
zahtevano dokazilo: izjava – (obrazec v
razpisni dokumentaciji).
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
11. da ima ponudnik zadostne kadrovske
in tehnične kapacitete za izvedbo storitev, ki
so predmet javnega naročila;
zahtevano dokazilo: izjava (obrazec v
razpisni dokumentaciji);
12. izjava, da ponudnik zagotavlja izvedbo vseh del najkasneje do 8. 9. 2006;
zahtevano dokazilo: izjava (obrazec v
razpisni dokumentaciji);
13. da ponudnik sprejema vse pogoje
iz razpisa;
zahtevano dokazilo: izjava (obrazec v
razpisni dokumentaciji).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. najnižja 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 11. 5. 2006.
Cena 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije na račun naročnika
št. 01261-6030275049.
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 31. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika, ki se izkažejo s pooblastilom za
sodelovanje na javnem razpisu.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 5. 2006
ob 12. uri; Lekarna Ljubljana, Ulica Stare
pravde 11, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 4. 2006.
Lekarna Ljubljana
Ob-11322/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec
Semedela, kontaktna oseba: Maja Šebalj,
Nova ulica 2/B, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/61-450-11, faks 05/61-450-10, elektronska pošta: vrtec.semedela@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 2006–2007 (po sklopih).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Enota Markovec, Enota
Prisoje in Enota za Slavnikom.
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) Količina ali obseg javnega naročila:
celoten obseg JN znaša 49,023.000 SIT
brez DDV.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sveže meso in mesni izdelki,
2. sveže ribe in sveži ribji izdelki,
3. zmrznjene ribe in glavonožci ter zmrznjena zelenjava,
4. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
5. mleko in mlečni izdelki,
6. zelenjava, sadje in jajca,
7. sadni sokovi in sadni nektarji,
8. testenine in mlevski izdelki,
9. čaji in začimbe,
10. riži in žitne kaše,
11. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev in/ali 365 dni 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 je 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: ponudniki morajo predložiti
dokumentacijo, ki je zahtevana v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 5. 2006, vsak
delavnik med od 10. do 12. ure.
Cena: 7.500 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun pri UJP Koper št. 01250-6030635749.
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: do 31. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: oseba s pooblastilom ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 5. 2006
ob 10. uri; Koper, Nova ulica 2/b – Enota
za Slavnik.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 4. 2006.
Vrtec Semedela
Ob-11323/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10,
2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka Horvat, faks 02/449-23-79.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: trgovsko blago.
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, Skladišče, Zagrebška
cesta 106, Maribor.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava trgovskega blaga (kuverte, plačilni nalogi, paketna embalaža...), ki se
prodaja kot trgovsko blago.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
21200000.
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 za nabavo blaga po odprtem postopku je dobava trgovskega blaga, in sicer:
1. kuverta A 4 samolepilna: 600.000 kosov,
2. kuverta bela A 5 samolepilna:
1,500.000 kosov,
3. kuverta amerikanka brez okenca samolepilna: 3,700.000 kosov,
4. kuverta amerikanka z levim okencem
samolepilna: 1,300.000 kosov,
5. kuverta C 6 bela samolepilna:
3,800.000 kosov,
6. letalsko pismo C 6: 10.000 kosov,
7. vrednostno pismo malo samolepilno
velikost C6: 60.000 kosov,
8. vrednostno pismo veliko samolepilno
velikost A 5: 20.000 kosov,
9. kuverta podložena št. 3 170 × 225 mm:
210.000 kosov,
10. kuverta
podložena
št.
4
200 × 275 mm: 110.000 kosov,
11. kuverta
podložena
št.
6
240 × 350 mm: 80.000 kosov,
12. kuverta
podložena
št.
8
290 × 370 mm: 130.000 kosov,
13. kuverta
podložena
št.
10
370 × 480 mm: 50.000 kosov,
14. plačilni nalog BN 01: 1,400.000 kosov,
15. plačilni nalog BN 02: 2,000.000 kosov,
16. obrazec menična golica: 130.000
kosov,
17. papirnati valj, in sicer:
a) papirnati valji velik: 3.500 kosov,
b) papirnati valj mali: 2.000 kosov,
18. paketna embalaža, in sicer:
a) embalaža paketna št. 1 240 × 145 × 95
mm: 14.000 kosov,
b) embalaža
paketna
št.
2
300 × 240 × 150 mm: 14.000 kosov,
c) embalaža
paketna
št.
3
300 × 240 × 250 mm: 8.000 kosov,
d) embalaža
paketna
št.
4
490 × 295 × 245 mm: 8.000 kosov,
19. oddajna knjiga, in sicer:
a) popis oddanih pošiljk – knjiga mala:
45.000 kosov,
b) popis oddanih pošiljk – knjiga velika:
13.000 kosov.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
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Ocenjena vrednost brez DDV: 83,000.000
SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
kolikor ponudbena vrednost presega
30,000.000 SIT brez DDV: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini 1,000.000
SIT), izbrani ponudnik bo predložil bančno
garancijo za dobro izvedbo posla (v višini
10% ponudbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do roka iz
razpisne dokumentacije,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoj za 14. in 15. vrsto: v skladu z
navodilom o uporabi, obliki in vsebini plačilnega naloga in navodilom o uporabi, obliki
in vsebini plačilnega naloga BN 02, lahko
plačilni nalog tiskajo vse tiskarne, ki pridobijo izjavo o ustreznosti v skladu z zahtevami
standarda za plačilni nalog. Združenje bank
Slovenije objavi seznam tiskarn, ki izpolnjujejo pogoje standardov za tiskanje papirnega
plačilnega naloga na spletnih straneh Združenja bank Slovenije. Ponudnik predloži izjavo, da ponuja in da bo dobavljal plačilne
naloge, kijih tiskajo pooblaščene tiskarne, v
skladu z zgoraj navedenim navodilom.
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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: 34/B.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 11. 6. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da; 2.000
SIT.
Pogoji in način plačila: pogoji in način
plačila (plačilo razpisne dokumentacije je potrebno samo v primeru, če ponudnik želi prejeti razpisno dokumentacijo v tiskani obliki):
na TRR 90672-0000040025, sklic 0000-17.
Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko,
posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da
pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 6. 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 21. 8. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 6.
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:
13. 4. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-11324/06
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 01/52-84-618, 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-4/2006-B-AD.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
bolnišnično perilo, tekstilni material in
posteljni vložki.
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 – halja bolniška
frotir, trenirka, pižama, spalna srajca preklana.

3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
sklopa je 6,150.000 SIT.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: sklop B – brisača, talna
krpa za kopalnice, prt, serviet kuhinjski.
3) Obseg ali količina ocenjena vrednost
sklopa je 1,360.000 SIT.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: sklop C – prešita odeja,
vzglavnik.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
sklopa je 1,100.000 SIT.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: sklop D – prevleka za
odejo, prevleka za vzglavnik.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
sklopa je 4,400.000 SIT.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: sklop E – zaščita za posteljni vložek tip 1, zaščita za posteljni vložek tip 2.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
sklopa je 430.000 SIT.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: sklop F – posteljni vložek
tip 1, posteljni vložek tip 2.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
sklopa je 2,360.000 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
bolnišničnega perila, tekstilnega materiala in
posteljnih vložkov za potrebe Psihiatrične
klinike Ljubljana v ocenjeni vrednosti 15,8
mio SIT kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 15 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost v višini
307.500 SIT, če ponudnik v ponudbi ponudi
sklop A.
Bančna garancija za resnost v višini
68.000 SIT, če ponudnik v ponudbi ponudi
sklop B.
Bančna garancija za resnost v višini
55.000 SIT, če ponudnik v ponudbi ponudi
sklop C.
Bančna garancija za resnost v višini
220.000 SIT, če ponudnik v ponudbi ponudi
sklop D.
Bančna garancija za resnost v višini
21.500 SIT, če ponudnik v ponudbi ponudi
sklop E.
Bančna garancija za resnost v višini
118.000 SIT, če ponudnik v ponudbi ponudi
sklop F.
Bančne garancije za resnost ponudbe
morajo biti veljavne še najmanj 90 dni po
dnevu javnega odpiranja ponudb.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 307.500 SIT,
če bo ponudnik izbran za sklop A veljavna do konca pogodbenega roka za izvedbo
posla.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 68.000 SIT,
če bo ponudnik izbran za sklop B veljavna
do konca pogodbenega roka za izvedbo
posla.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 55.000 SIT,
če bo ponudnik izbran za sklop C veljavna
do konca pogodbenega roka za izvedbo
posla.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 220.000 SIT,
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če bo ponudnik izbran za sklop D veljavna do konca pogodbenega roka za izvedbo
posla.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 21.500 SIT, če
bo ponudnik izbran za sklop E veljavna do
konca pogodbenega roka za izvedbo posla.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 118.000 SIT,
če bo ponudnik izbran za sklop F veljavna do konca pogodbenega roka za izvedbo
posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 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: ponudniki so ob ponudbi dolžni priložiti vzorec za vsak artikel v sklopu, ki
ga ponujajo. vzorcev pa ni potrebno prilagati
ponudnikom za artikle v sklopu F (posteljni
vložek).
Ponudniki so dolžni za vsak artikel v
sklopu, ki ga ponujajo, priložiti tehnične specifikacije s podatki, iz katerih izhaja izpolnjevanje naročnikovih zahtev glede blaga. Če
so tehnične specifikacije napisane v tujem
jeziku, je ponudnik poleg tehničnih specifikacij v tujem jeziku dolžan predložiti tudi
njihov prevod v slovenski jezik.
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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
JN-O-4/2006-B-AD.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 5. 2006.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
na voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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: 23. 5. 2006
ob 12. uri; 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.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 4. 2006.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-11352/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktni osebi:
Rado Lorencon za vprašanja in tajništvo
za dvig razpisne dokumentacije in oddajo
ponudb, Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-33-700 in 05/66-33-733,
faks 05/66-33-706, elektronska pošta:
rado.lorencon@komunalakoper.si, internetni naslov: www.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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup 1 kos pometalni stroj volumen od
4-4,2 m3.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave fco Komunala
Koper d.o.o.-s.r.l., skladišče avtoparka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos
pometalni stroj volumen od 4-4,2 m3:
– način pometanja: na podlagi sesanja s
tremi ščetkami,
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– pogon stroja: hidrostatični pogon na 2
kolesi z brez stopenjsko regulacijo hitrosti
od 0 do 50 km/h,
– ščetke: pogon ščetk hidrostatičen z
brezstopensko regulacijo vrtljajev,
– motor: EURO 3, Moč motorja od 80 kw
do 110 kw.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v znesku
1,500.000 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 pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik ali soizvajalci v primeru skupne ponudbe izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
(ekonomsko-finančni pogoji)
4. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis
iz sodnega registra (vključno z dejavnostmi), za samostojne podjetnike pa priglasitev na davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi);
2. izjavo ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi z podkupovanjem (na priloženem obrazcu naročnika, ki je priloga razpisne dokumentacije) in potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke iz
katerega je razvidno, da ponudnik izpolnjuje
zahtevani pogoj.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. dobavni rok,
3. garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 5. 2006, vsak
delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu Komunale Koper.
Cena: 12.000 SIT z DDV.
Valuta: minimalno dva dni pred dvigom
razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne
dokumentacije znašajo 12.000 SIT (z upoštevanim DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na blagajni Komunale Koper ali na
transakcijski račun št. 10100-0034659356
pri Banki Koper d.d., z navedbo predmeta
javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2006
ob 11. uri v sejni sobi; Komunala Koper
d.o.o.-s.r.l., Ul. 15. maja 4, Koper.
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: 14. 4. 2006.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 430-1/2006
Ob-11381/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lenart, kontaktna oseba: Silvo Slaček, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija, tel.
02/729-13-10, faks 02/720-73-52, elektronska pošta: obcina@lenart.si, internetni naslov: www.lenart.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: nakup komunalnega traktorja
s prikolico in priključkov za izvajanje vzdrževalnih del na cestah in drugih javnih površinah.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup komunalnega traktorja s prikolico
in priključkov za izvajanje vzdrževalnih
del na cestah in drugih javnih površinah
za Občino Lenart.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Lenart, Trg
osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: komunalni traktor, prikolica in naslednji priključki:
snežni plug, trosilnik soli in peska, pometalni
stroj, kosilnica za pobočja, škarje za obrezovanje vej. Ponudnik mora ponuditi celoten
obseg javnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 6. 2006 in/ali konec
30. 9. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 60 dni po izstavitvi računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega akta o
skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo o registraciji; dokazilo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem; dokazilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek; dokazilo o
poravnanih davkih in prispevkih; izjava, da
je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti
javno naročilo; izjava, da ni dal zavajajočih
podatkov in da so kopije enake originalom;
izjava, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila o
finančnem poslovanju (BON-1, BON-2, potrdilo/a poslovne/ih banke/bank, pri kateri/h
ima ponudnik odprt/e TRR, o ponudnikovi
solventnosti).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
Izjave ponudnika:
– da je pooblaščen prodajalec za ponujeno znamko blaga oziroma opreme,
– o zagotovljenem vsaj enem pooblaščenem servisu v Sloveniji za ponujeno blago
oziroma opremo,
– da se proizvajalec ponujenega blaga
oziroma opreme zavezuje, da bo zagotavljal
vse rezervne dele pri pooblaščenih serviserjih najpozneje v treh delovnih dneh,
– da je hidravlična in električna instalacija med komunalnim traktorjem in vsemi
priključki usklajena,
– da bo predložil navodila za uporabo v
slovenskem jeziku, garancijske in servisne
knjižice,
– o plačilnih pogojih,
– o splošni garancijski dobi najmanj 12
mesecev,
– da bo v primeru, če bo izbran, predložil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno garancijo za
odpravo napak v garancijski dobi.
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 22. 5. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisno in dopolnilno dokumentacijo je možno pridobiti na
spletni strani Občine Lenart: www.lenart.si
v rubriki »Aktualne vsebine, pod Razpisi in
javni razpisi: Nakup komunalnega traktorja
in priključkov za izvajanje vzdrževalnih del

na cestah in drugih javnih površinah za Občino Lenart«.
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno (po pošti, faksu ali na e-naslov: obcina.@lenart.si
z naslovom javnega razpisa) od kontaktne
osebe, navedene v javnem razpisu.
Kontaktna oseba bo odgovorila na vsa
vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo prejela v roku iz 5. člena navodil ponudnikom.
Odgovori bodo posredovani izključno na
spletni strani Občine Lenart: www.lenart.si
v rubriki »Aktualne vsebine, pod Razpisi in
javni razpisi: Nakup komunalnega traktorja
in priključkov za izvajanje vzdrževalnih del
na cestah in drugih javnih površinah za Občino Lenart; dopolnila, popravki, pojasnila
razpisne dokumentacije«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnimi pooblastili, predstavniki naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 5. 2006
ob 11. uri; Občina Lenart, Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, sejna
soba 28/II.
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: 14. 4. 2006.
Občina Lenart
Št. 278/2006
Ob-11409/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni vzgojno-izobraževalni zavod II.
Osnovna šola Rogaška Slatina, kontaktna oseba: mag. Karla Škrinjarič, spec.,
Ulica Kozjanskega odreda 4, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel. 03/58-14-906,
faks 03/58-14-178, elektronska pošta:
iios.rogaška@guest.arnes.si, internetni naslov: http://www.o-2osrs.ce.edus.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov po posameznih sklopih za potrebe
šolske kuhinje za obdobje dveh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Javni vzgojno-izobraževalni zavod II. Osnovna šola Rogaška
Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 4, 3250
Rogaška Slatina in podružnični šoli: Podružnična Osnovna šola Kostrivnica, Zgornja
Kostrivnica 31, 3241 Podplat in Podružnična
Osnovna šola Sveti Florijan, Sveti Florijan
60, 3252 Rogatec.
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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: za dve
leti:
1. mleko in mlečni izdelki;
2. meso in mesni izdelki (brez vakumirano pakiranega svežega mesa in mesnih
izdelkov);
3. perutnina in izdelki;
4. zamrznjene in konzervirane ribe;
5. jajca;
6. sveža zelenjava in sadje
podskupine:
6.1. jabolka,
6.2. sveže domače sadje,
6.3. sveže južno sadje,
6.4. sveža zelenjava,
6.5. krompir;
7. zamrznjena zelenjava;
8. konzervirano sadje in zelenjava;
9. sirupi in sadni sokovi;
10. kruh in pekovski izdelki;
11. žita, mlevski izdelki in testenine;
12. zamrznjeni izdelki iz mesa in testa;
13. ostalo prehrambeno blago
podskupine:
13.1. jušni koncentrati,
13.2. namazi,
13.3. sladkor,
13.4. olja, maščobni izdelki, začimbe,
13.5. ostalo prehrambeno blago;
14. sladoled.
Ponudniki lahko ponudijo tudi samo posamezno skupino ali podskupino.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 9. 2006 in/ali konec 31. 8. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v vrednosti 10% od ponujene
vrednosti blaga.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni po potrditvi računa s
strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skupina dobaviteljev mora
predložiti dogovor o medsebojni odgovornosti za izvedbo javnega naročila in predstaviti odgovorne osebe vsakega dobavitelja
posebej.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri sodišču (ali občini za
s.p.) – izpis iz registra, ki ni starejši od 30
dni;
– da ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
– da ni bil ali da ni v postopku zaradi
kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo banke o solventnosti ali BON
obrazce;
– potrdilo DURSA o rednem plačevanju
davkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenega blaga;
– da bo dobavljal blago v skladišče naročnika in na podružnični šoli;

– da bo ponudil vsaj 75% blaga iz posamezne skupine ali podskupine predračuna
naročnika;
– da bo odzivni čas največ en delovni
dan;
– da ima organiziran nadzor kakovosti
in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih
artiklov v proizvodnji in prometu oziroma,
da ravna pri svojem delu v skladu s standardom HACCP.
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 – 60 točk,
2. celovitost ponudbe – 20 točk,
3. boljši plačilni pogoji – 5 točk,
4. dodatne ugodnosti – 10 točk,
5. reference – 5 točk.
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 25. 5. 2006.
Cena: 15.000 SIT + 20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo navedeni znesek in 20% DDV za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na
transakcijski račun št. 01306-6030678013
pri Banki Slovenije – Ministrstvo za finance
Uprava za javna plačila – Urad Žalec s pripisom za namen: razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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 1. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2006
ob 8. uri; Javni vzgojno-izobraževalni zavod II. Osnovna šola Rogaška Slatina, Ulica
Kozjanskega odreda 4, 3250 Rogaška Slatina, zbornica šole.
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: šola sodeluje
v projektih zdrave šole in eko šole ter si prizadeva ponuditi učencem zdravo prehrano,
pri čemer v celoti upošteva načela HACCP
sistema, zato želimo nevakumirano in kakovostno dobavo živil z vsemi organoleptično
ustreznimi lastnostmi.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2006.
Javni vzgojno-izobraževalni zavod
II. Osnovna šola Rogaška Slatina
Št. 189/2006
Ob-11410/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Žalec, Savinjske čete 5,
3310 Žalec, Slovenija, v roke: Marjana
Kopitar, tel. 03/713-64-56, e-pošta: marjana.kopitar@zalec.si, faks 03/713-64-64.
Internetni
naslov
naročnika:
www.zalec.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedni(-h) kontaktni(h) točki (-ah).
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Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ureditev info središča ob ribniku
Vrbje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: ribnik Vrbje, Občina
Žalec.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev info središča ob ribniku Vrbje
s ciljem ekološko turistične popestritve
naravnega rezervata vključuje tri sklope:
– ureditev info središča z dobavo in montažo objektov ter zunanjo ureditvijo;
– dobavo tehničnih pripomočkov;
– dobavo in montažo informacijske tehnologije.
Ureditev info središča obsega izdelavo,
dobavo in montažo objektov Opazovalnice, info objekta z nadstreškom, dobavo in
montažo opreme – klopi, koši, informacijske table, gnezdilnice ter zunanjo ureditev
območja – priprava in utrditev terena, brv,
ograditev.
Tehnični pripomočki obsegajo nabavo
daljnogledov in teleskopov za izvajanje opazovanja ptic in habitatov.
Dobava informacijske tehnologije obsega dobavo in instalacijo prenosnega računalnika s pripadajočo opremo v podporo
strokovnim službam, ki bodo delovale v
okviru info središča.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
sklop 1: 45.21.21.20, dopolnilni besednjak:
tematski park; glavni besednjak, glavni
predmet: sklop 2: 36.64.10.00-6, dopolnilni besednjak: oprema za izobraževanje;
glavni besednjak, glavni predmet: sklop 3:
36.64.00.00-9, dopolnilni besednjak: oprema za demonstriranje.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 001
Naslov: ureditev info središča z objekti in
zunanjo ureditvijo.
1) Kratek opis: ureditev info središča obsega izdelavo, dobavo in montažo objektov
Opazovalnice, info objekta z nadstreškom,
dobavo in montažo opreme – klopi, koši,
informacijske table, gnezdilnice, ter zunanjo ureditev območja – priprava in utrditev
terena, brv, ograditev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.21.20-3, dopolnilni besednjak: tematski park.
3) Količina ali obseg: opazovalnica izdelava, montaža in ureditev terena 1 kom, info
objekt z zunanjo ureditvijo 1 kom; dvojne
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klopi z mizo 6 kom, koš veliki 2 kom, info
Table 3 kom, gnezdilnice 30 kom.
Ocenjeni stroški brez DDV: 28.557,92
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 1 mesec ali
30 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: razpisna dokumentacija, informacije Marjana Kopitar, Občina Žalec (glej kontaktna točka).
Sklop št. 002
Naslov: tehnični pripomočki.
1) Kratek opis: nabava tehničnih pripomočkov – daljnogledov in teleskopov za izvajanje opazovanja ptic in habitatov v okviru
info središča ob ribniku Vrbje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.64.10.00-6, dopolnilni besednjak: oprema za izobraževanje.
3) Količina ali obseg: daljnogled 5 kom,
teleskop s stojalom 2 kom.
Ocenjeni stroški brez DDV: 1.043,80
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 1 mesec ali
30 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: razpisna dokumentacija, informacije Marjana Kopitar, Občina Žalec (glej kontaktna točka).
Sklop št. 003
Naslov: informacijska tehnologija.
1) Kratek opis: dobava informacijske tehnologije obsega dobavo in instalacijo prenosnega računalnika s pripadajočo opremo v
podporo strokovnim službam, ki bodo delovale v okviru info središča.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.64.00.00-9, dopolnilni besednjak: oprema za demonstriranje.
3) Količina ali obseg: prenosni računalnik 1 kom.
Ocenjeni stroški brez DDV: 1.383,62
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 1 mesec ali
30 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: razpisna dokumentacija, informacije Marjana Kopitar, Občina Žalec (glej kontaktna točka).
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 obsega: dobavo (izdelavo),
montažo in prevzem blaga v treh sklopih:
Sklop 1 – ureditev info središča:
– opazovalnica z zunanjo ureditvijo (1
kom),
– info objekt z nadstreškom in zunanjo
ureditvijo (1 kom),
– dvojne klopi z mizo (6 kom) koši veliki
(2 kom),
– gnezdilnice (30 kom).
Sklop 2 – tehnični pripomočki:
– daljnogled (5 kom),
– teleskop z stojalom (2 kom).
Sklop 3 – informacijska tehnologija:
– prenosni računalnik (1 kom).
Ocenjena vrednost brez DDV: 30.985,34
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
1 mesec ali 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za predplačilo,
– garancija za dobro izvedbo del (10%
vrednosti pogodbenega zneska).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: plačila se izvršijo na naslednji
način:
a) 60% cene naročila po podpisu pogodbe ob predložitvi garancije za dobro izpolnitev pogodbe in jamstva, ki zagotavlja celotno vračilo tega predhodnega financiranja;
b) 30% cene naročila po začasnem prevzemu blaga;
c) 10% cene naročila kot plačilo neplačane razlike po končnem prevzemu blaga.
Dolžni zneski se plačajo najkasneje v
45 dneh po prejema računa. Plačilo bo naročnik izvedel v tolarjih (SIT) po nakupnem
tečaju EUR Banke Slovenije na dan pred
plačilom.
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 (izjava):
a) niso v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajah
in uredbah;
b) niso bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja, zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata (pravnomočno razsojene stvari);
c) niso bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
d) so izpolnjevali obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, v kateri so bili ustanovljeni, ali določbami države naročnika;
e) niso predmet sodbe, ki ima moč res
judicata (pravnomočno razsojene stvari), v
zvezi z goljufijo, korupcijo, vpletenostjo v
kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo
nezakonito dejavnostjo, ki škoduje finančnim interesom skupnosti;
f) niso v drugem postopku javnih naročil
ali postopku dodelitve sredstev, ki se financira iz proračuna skupnosti, resno kršili pogodbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih obveznosti.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izpisek iz sodnega registra ali potrdilo
iz seznama samostojnih podjetnikov;
– potrdilo davčnega urada o poravnanih
davkih in prispevki;
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacija;
– potrdilo o solventnosti ponudnika s
strani banke /UJP ali bilanco stanja zadnjih
dveh let ali BON obrazca.
III.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.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 10. 5. 2006 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 5. 2006 do 14.
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: 3 mesece ali 90 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 5.
2006 ob 9. uri; Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
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): Program Phare čezmejno
sodelovanje Slovenija/Avstrija 2003 – Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in
trajnostni razvoj. Naslov projekta: Ekološkouristična obogatitev ribnika Vrbje, Št. pogodbe o donaciji: 7174201-01-01-0007.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, pp 704, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov:
www.gov.si/dkom, faks +386/1/234-280.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Zahtevek za revizijo postopka javnega
naročila se lahko vloži zoper vsako ravnanje
naročnika, po odločitvi o dodelitvi naročila.
Rok za vložitev zahtevka za revizijo je
15 dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: julijana.lebezlozej@gov.si, tel. +386/1/309-45-56, internetni naslov: www.gov.si/mop, faks
+386/1/309-45-93.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obevstila:
12. 4. 2006.
Občina Žalec
Št. 430-214/2006-2
Ob-11437/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za
pridobitev razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86 in 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,
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Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za pridobitev razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86 in 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.
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 143/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
A) daljnogled vojaški s kompasom;
B) busola-kompas;
C) GPS-ročna verzija 1;
D) GPS-ročna verzija 2.
Ponudnik mora za poziciji A) in B) k ponudbi priložiti vzorec ponujenega blaga, ki
mora v celoti izpolnjevati tehnične zahteve
naročnika, sicer se ponudba izloči iz nadaljnje obravnave.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva b.š., Ljubljana-Šentvid.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 33.43.10.00-0, dodatni predmeti:
33.21.12.10-7, 33.21.11.10-6.
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:
A) daljnogled vojaški s kompasom – 182
kosov;
B) busola-kompas – 350 kosov;
C) GPS-ročna verzija 1 – 30 kosov;
D) GPS-ročna verzija 2 – 20 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: maj; zaključek: julij.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po uradnem prejemu računa
na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence.
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) sklep AJPES o vpisu v Poslovni register Slovenije;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence ozi-

roma lastna izjava v skladu s 44. členom
ZJN-1, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona ni potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe in
lastna izjava v skladu s 44. členom ZJN-1,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež;
Dokazilo:
4.1. za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa;
4.2. za fizične osebe (samostojni podjetniki in obrtniki): sklep AJPES o vpisu v
Poslovni register Slovenije;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: originalno potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež;
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe. Ponudnik predloži enako potrdilo kot pod točko
3.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je finančno in poslovno sposoben;
a) za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2006 ali
– fotokopija BON –1/P izdanega v letu
2006 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2006;
b) za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik);
Dokazilo:
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto;
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
Ponudnik mora na podlagi obrazcev za
finančno in poslovno sposobnost dokazati,
da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih ne-
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poravnanih obveznosti oziroma da ni imel
blokiranega transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca o plačilni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo;
– da je potrdil veljavnost ponudbe in roke
plačil;
– da je priložil bančno garancijo in izjavo
banke;
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis;
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano Ponudbo – cene;
– da ima podpisano in žigosano Tabelo
s podatki o tehničnih in ostalih zahtevah
naročnika;
– da je priložil zahtevan vzorec predmeta
javnega naročila;
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
– skupna vrednost – 0,80,
– dobavni rok – 0,20.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-214/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 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 143/2006-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 22. 5. 2006 do
13. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 5. 2006
ob 13. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-11530/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ekonomski institut Maribor d.o.o., kontaktna
oseba: Vesna Filipović, Razlagova ulica 22,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/23-52-350,
faks 02/25-12-597, elektronska pošta: vesna.filipovic@eim-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ekonomski institut Maribor
d.o.o., kontaktna oseba: Vida Perko, Razlagova ulica 22, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/23-52-346, faks 02/25-12-597, elektronska pošta: vida.perko@eim-mb.si, internetni
naslov: www.eim-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ekonomski institut Maribor
d.o.o., kontaktna oseba: Vida Perko, Razlagova ulica 22, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/23-52-346, faks 02/25-12-597, elektronska pošta: vida.perko@eim-mb.si, internetni
naslov: www.eim-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ekonomski institut Maribor d.o.o., kontaktna
oseba: Vida Perko, Razlagova ulica 22,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/23-52-346,
faks 02/25-12-597, elektronska pošta:
vida.perko@eim-mb.si, internetni naslov:
www.eim-mb.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/2006-EIM.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročilo komunikacijske, računalniške
in programske opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor, Slovenska Bistrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: računalniška/programska
oprema po specifikaciji in standardih, navedenih v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: 6 kosov PC, 5 kosov multifunkcijska enota, 5 kosov projektor,
6 kosov čitalec pametnih kartic, 6 kosov monitorji, dostava in namestitev ter vzdrževanje
po specifikaciji in standardih, navedenih v
razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: dodatna programska
oprema za komunikacijo, zajem, obdelavo,
pošiljanje, arhiviranje podatkov po specifikaciji in standardih, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: 1 kos strežnik s
programsko opremo, 1 kos požarni zid, 1
kos programska oprema za zajem in obdelavo ter arhiviranje dokumentov po specifikaciji in standardih, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
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Sklop št. 1:
1. Kratek opis: računalniška/programska
oprema.
Sklop št. 2:
1. Kratek opis: dodatna programska
oprema za komunikacijo, zajem, obdelavo,
pošiljanje, arhiviranje podatkov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezna dokazila po razpisni dokumentaciji,
ki je brezplačno na voljo in jo naročite po
e-mailu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra ali potrdilo
iz seznama samostojnih podjetnikov;
– potrdilo davčnega urada o poravnanih
davkih in prispevkih;
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacija.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o solventnosti ponudnika s strani banke/UJP ali bilanca stanja zadnjih 2 let ali BON obrazca.
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 9. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2006
ob 12. uri; Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da, 7175103-03-01-0025.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2006.
Ekonomski institut Maribor d.o.o.
Ob-11532/06
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: Barbara Delak, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-25, faks
01/300-39-12, elektronska pošta: barbara.delak@zd-lj.si, internetni naslov: www.zdlj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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-6/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
medicinski 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: maske.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: katetri, sonde, tubusi.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: sredstva za zaščito osebja in pacientov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: potrošni material za ginekologijo.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: material za sterilizacijo.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: opornice in ostali potrošni
material.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: originalni testi in kontrole
za aparat Coaguchek in Accutrend.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: inštrumentarij.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: razkužila.
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: 77,000.000 SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006, konec 30. 6.
2008.
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
v višini 1,000.000 SIT,
– izjavo banke, da bo ponudnik 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) 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 začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
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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,
– izjava o referencah in kakovosti opravljenih 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 15. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski podračun 01261-6030921845 UJP,
model 00 sklic 06803106.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 5. 2006 do 10.
ure; Zdravstveni dom Ljubljana – Uprava
II.nad., Vložišče (soba št. 1), Metelkova 9,
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 1. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 5. 2006
ob 11. uri; Zdravstveni dom Ljubljana –
Uprava II.nad., sejna soba (soba št. 26),
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: naročnik bo
naročilo oddal po sklopih. Ponudnik mora
ponuditi vse razpisane izdelke v posameznem sklopu.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-11535/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JGZ Brdo, kontaktna oseba: Erika Kriznar,
Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/260-16-89, faks 04/260-16-52, elektronska pošta: erika.kriznar@gov.si, internetni
naslov: www.brdo.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) 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-3-09-2-23/06.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
I. faza omejenega postopka za sukcesivno dobavo vrtnarskih proizvodov in proizvodov vrtnarij.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
01.12.00.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: lončnice zelene.
3) Obseg ali količina: okvirno 270 artiklov.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: lončnice cvetoče.
3) Obseg ali količina: okvirno 170 artiklov.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: rezano cvetje.
3) Obseg ali količina: okvirno 250 artiklov.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: sadike dreves in grmovnic.
3) Obseg ali količina: okvirno 50 artiklov.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: suho cvetje in zelenje.
3) Obseg ali količina: okvirno 220 artiklov.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: vrtnarska in cvetličarska
galanterija.
3) Obseg ali količina: okvirno 200 artiklov.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: lončnice zelene,
2. sklop: lončnice cvetoče,
3. sklop: rezano cvetje,
4. sklop: sadike dreves in grmovnic,
5. sklop: suho cvetje in zelenje,
6. sklop: vrtnarska in cvetličarska galanterija.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006, konec 1. 7.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kandidat bo v II. fazi predložil finančno zavarovanje za resnost ponudbe in garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če
jo bo naročnik zahteval.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila 47. člen Zakona o javnih
naročilih.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga
izda pristojni davčni urad, če je registriran
pri davčnem uradu;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega za-
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kona takšno dovoljenje potrebno – dokazilo:
potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne,
upravne ali druge evidence, oziroma lastno
izjavo ponudnika, da po posebnem zakonu
takšno dovoljenje ni potrebno;
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen – dokazilo: potrdilo
Ministrstva za pravosodje;
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;če poslovanje vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež – dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež, ali, da je ponudnik ki ima svoj sedež
v tujini poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati – dokazilo:
potrdilo, da je poravnal davke in prispevke,
ki ga izda davčni urad ali drug pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj sedež.
Potrdilo mora biti v originalu in ne starejše
od 30 dni od datuma določenega za oddajo
ponudbe;
7. da ponudnik nudi najmanj 30-dnevni
plačilni rok – dokazilo: izjava ponudnika o
plačilnih pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. da ponudnik ni dal zavajujočih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za
izvedbo javnega naročila – dokazilo: izjava
ponudnika o nezavajujočih podatkih;
8. da ponudnik zagotavlja zahtevane količine blaga za vse razpisane vrste blaga
iz posameznega sklopa – dokazilo: izjava
ponudnika;
9. da je ponudnik tehnično in kadrovsko
sposoben izvesti javno naročilo – dokazilo:
izjava ponudnika;
10. da bo dostava blaga fco skladišče
naročnika – razloženo in da nudi:
– za 1. sklop (največ 7 dni) od naročila;
– za 2. sklop (največ 7 dni) od naročila;
– za 3. sklop (največ 7 dni) od naročila;
– za 4. sklop (največ 10 dni) od naročila;
– za 5. sklop (največ 7 dni) od naročila;
– za 6. sklop (največ 2 dni) od naročila;
velja za vse sklope
– za blago na zalogi (največ 1 dan) od
naročila;
– za blago po naročilu (največ 7 dni) od
naročila;
– za urgentno naročeno blago ki je na
zalogi (največ 6 ur) od naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju dostave blaga in odzivnem času.
11. da je ponudnik pravilno in pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz
prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh
letih pred objavo tega razpisa (da naročnik
ni vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in neupoštevanja drugih določil
pogodbe) – dokazilo: izjava ponudnika o
izpolnjevanju pogodbenih obveznosti;
12. da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije – dokazilo: izjava po-
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nudnika o sprejemanju pogojev iz razpisne
dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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-3-09-2-23/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 5. 2006 ali 33 dni
od odposlanja obvestila do 9. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 18. 5. 2008.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje v II. fazi postopka je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 6. 2006 ob
11. uri; JGZ Brdo, protokolarne storitve RS,
Predoslje 39, 4000 Kranj – hotel Kokra.
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: 14. 4. 2006.
JGZ Brdo
Št. 170/06
Ob-11538/06
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.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana/2.
nadstropje, Slovenija, tel. 01/522-11-25,
faks 01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-25, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup Pretočnega citometra.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.10.00-1.
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: nakup
Pretočnega citometra.
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 po-
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godbenih 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.
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 12.30; 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: 14. 4. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-11540/06
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) 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 ga je določil
naročnik: avtomobilske pnevmatike.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago
Nakup.
Glavni kraj dobave: posamezne poštne
poslovalnice v Sloveniji.
Šifra NUTS: SIO.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa so avtomobilske
pnevmatike:
– 4760 avtomobilskih pnevmatik,
– 232 avtomobilskih zračnic.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25110000.
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 so avtomobilske pnevmatike:
– 4760 avtomobilskih pnevmatik,
– 232 avtomobilskih zračnic.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora (ne glede na vrednost
ponudbe) kot garancijo za resnost ponudbe,
ponudbi priložiti originalno bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT.
Originalno bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik, ne glede na vrednost ponudbe, predložil najkasneje v desetih dneh po
sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10% od
pogodbene vrednosti. Bančna garancija za
odpravo napak v garancijski dobi v višini 1%
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 dobavljeno
blago. Datum na računu ne sme biti starejši
od datuma prejema materiala s strani naročnika. Na računu mora biti označen sklic
na pogodbo.
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: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
TP 1 Pnevmatike in zračnice morajo biti
nove in izdelane v letu 2006 oziroma 2007.
TP 2 Ponudnik mora ponuditi pnevmatike, ki so primerne tudi za vožnjo po zahtevnejšem terenu, s kamnito, trdo, robato, nazobčano podlago (grobo lomljeno kamenje).
Ponudnik določi minimalno število prevoženih km po posamezni dimenziji (upoštevaje
težje pogoje vožnje).
TP 3 Ponudniki morajo ponuditi pnevmatike ene blagovne znamke. Le izjemoma,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ko proizvajalec ponujene - osnovne blagovne znamke ne izdeluje določene dimenzije pnevmatike, lahko ponudnik ponudi tudi
pnevmatike drugih blagovnih znamk, vendar
največ do 20% vseh postavk s priloženega
seznama naročnika in samo za tiste postavke, kjer je navedena količina manjša
od 100 kosov.
TP 4 Ponudniki lahko ponudijo samo tisto znamko pnevmatik kot osnovno blagovno znamko pnevmatik, ki jo imajo v svojem
prodajnem programu. V izjemnih primerih,
ko ponudnik nima določenega tipa pnevmatik v svojem prodajnem programu, je pa
le-ta že v proizvodnem programu, lahko ponudnik ponudi ta tip pnevmatike, pri čemer
mora biti v ponudbi priloženo dokazilo, da je
ponujeni tip pnevmatike že v proizvodnem
programu.
TP 5 Pnevmatike morajo ustrezati standardu – priporočilom D.O.T. (Department Of
Transportation) ali E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organization),
kar morajo ponudniki tudi dokazati z ustreznim certifikatom.
TP 6 V ponudbi mora biti zajet brezplačen odvoz starih pnevmatik in ravnanje z njimi v skladu z Zakonom o varstvu okolja (Ur.
I. RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99,
22/00, 67/02) ter Pravilnikom o ravnanju z
odpadki (Ur. I. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01,
13/03). Ponudnik mora predložiti fotokopijo originalne in veljavne pogodbe s koncesionarjem za odvoz izrabljenih pnevmatik.
Odvoz starih pnevmatik bo organiziran po
poslovnih enotah po predhodnem dogovoru
s skrbniki voznih parkov.
TP 7 V priloženem seznamu pnevmatik,
za katere izvaja naročnik to naročilo, so podane minimalne tehnične značilnosti pnevmatik po posameznih postavkah. Ponudniki
morajo ponuditi pnevmatike, ki izpolnjujejo
vsaj te navedene karakteristike, lahko pa
ponudijo tudi pnevmatike z boljšimi karakteristikami.
TP 8 Ponudniki morajo za vse ponujene
pnevmatike predložiti tehnično dokumentacijo, iz katere so razvidne tehnične značilnosti le-teh, in sicer najmanj o dimenzijah pnevmatik, hitrostnih razredih in stopnji
obremenitve oziroma nosilnosti. Tehnične
karakteristike morajo ustrezati tehničnim
zahtevam iz razpisne dokumentacije in morajo ustrezati zgoraj navedenim standardom
D.O.T. ali E.T.R.T.O.
TP 9 Ponudbeni predračun morajo ponudniki izpolniti tako, da bodo razvidne karakteristike pnevmatik, in sicer: znamka, tip
in dimenzija ponujene pnevmatike oziroma
zračnice; cena na enoto v SIT in EUR brez
DDV in vrednost v SIT brez DDV za zahtevano količino.
TP 10 Ponudniki morajo v ponudbi priložiti seznam vseh pnevmatik in cenik le-teh,
kijih imajo v svojem prodajnem programu
na dan oddaje ponudbe. Ta del je obvezna
priloga ponudbenega predračuna in kasneje
pogodbe.
TP 11 Ponudniki morajo v ponudbi priložiti dokazila o poslovnem odnosu s proizvajalcem pnevmatik ali generalnim zastopnikom za Slovenijo.
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:
Dokazilo o registraciji.

Št.

Dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečaja 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.
Izjava ponudnika, daje 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:
– obrazec BON 1/P,
– potrdilo/a poslovne/ih bank/e pri kateri/h ima ponudnik,
– odprt/e TRR o ponudnikovi solventnosti.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– spodaj navedena merila:
Merila
1. cena
2. višina popusta na cene
iz veljavnega cenika

Ponderiranje
90
10

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 30-2006/JNB.
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 2. 6. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Če se, navedite ceno: 2.000 ISK.
Pogoji in način plačila: za razpisno dokumentacijo je potrebno plačati v primeru,
da se le-ta pošlje ponudniku po pošti. Ponudnik pošlje dokazilo o plačilu razpisne
dokumentacije po faksu na št. 02/449-23-79
ali po e-pošti na naslov, naveden na začetku
objave. Če si ponudnik razpisno dokumentacijo natisne sam s spletne strani Pošte
Slovenije, za razpisno dokumentacijo ni potrebno plačilo.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2006 ob 12. uri.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 4. 9. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 6.
2006 ob 10. uri.
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:
14. 4. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-11562/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut za rehabilitacijo, kontaktna ose-
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ba: Andrej Sobočan, Linhartova 51, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-58-100,
faks 01/43-72-070, elektronska pošta: andrej.sobocan@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) 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: 50-336-318/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava mesa in mleka po
skupinah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Linhartova 51.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.21.00.00-3.
2) Kratek opis: ribe in ribji izdelki.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
1,200.000 SIT.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.11.00.00-2.
2) Kratek opis: meso sveže.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
11,000.000 SIT.
Sklop št.: 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.11.00.00-2.
2) Kratek opis: mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
3,000.000 SIT.
Sklop št.: 4.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.11.20.00-6.
2) Kratek opis: perutnina.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
6,900.000 SIT.
Sklop št.: 5.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.11.20.00-6.
2) Kratek opis: perutninski izdelki.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
1,250.000 SIT.
Sklop št.: 6.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.11.20.00-6.
2) Kratek opis: jajca.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
900.000 SIT.
Sklop št.: 7.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.51.10.00-3.
2) Kratek opis: mleko, jugurti - dnevna
dostava.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
4,700.000 SIT.
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Sklop št.: 8.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.51.10.00-3.
2) Kratek opis: mlečni izdelki - občasna
naročila.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
4,700.000 SIT.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupna
ocenjena vrednost 33,650.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006, konec 30. 6.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v obliki bianco menice z menično izjavo in nalogom za
plačilo v velikosti 10 % razpisane vrednosti
skupine ali skupin, na katere se ponudnik
prijavlja, vendar največ do 30,000.000 SIT
razpisanih vrednosti, če bo razpisana vrednost skupin, na katere se ponudnik prijavlja, presegla 30,000.000 SIT, je potrebna
bančna garancija v velikosti 10% razpisane
vrednosti teh skupin.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 45-dnevni plačilni rok.
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: kot v razpisni dokumentaciji.
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.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: 50-336-318/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 5. 2006, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko na
TR 01100-6030278088 pri Banki Slovenije
s priložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu
za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 5. 2006, do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 5. 2006
ob 12. uri, Linhartova 51, 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: 14. 4. 2006.
Inštitut za rehabilitacijo
Ob-11563/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut za rehabilitacijo, kontaktna ose-
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ba: Andrej Sobočan, Linhartova 51, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-58-100,
faks 01/43-72-070, elektronska pošta: andrej.sobocan@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) 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: 50-336-313/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava kurilnega olja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Linhartova 51 v Ljubljani
in Čufarjeva 5 v Mariboru.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23.12.21.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 80.000
litrov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2006, konec 31. 7.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica v velikosti 10% razpisane vrednosti z menično izjavo in nalogom za plačilo
kot garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je eno od meril.
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: kot v razpisni dokumentaciji.
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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. popust na ceno,
2. plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 50-336-313/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 5. 2006, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko na
TR 01100-6030278088 pri Banki Slovenije
s priložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu
za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 5. 2006, do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 8. 2006
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 5. 2006
ob 12. uri, Ljubljana, Linhartova 51.
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: 14. 4. 2006.
Inštitut za rehabilitacijo
Št. 1/06
Ob-11570/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Prostovoljno gasilsko društvo Černelavci, kontaktna oseba: Anton Rančigaj, Zadružna 5,
Černelavci, 9000 Murska Sobota, Slovenija,
tel. 02/527-11-81, 525-13-30, 041/746-027,
faks 02/525-20-22, elektronska pošta:
dsdv.pomurja@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo; regionalna/lokalna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2006 – GVC.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup podvozja za izdelavo gasilskega
vozila GVC 16/25 po tipizaciji GZS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave – PGD Černelavci, Zadružna 5, 9000 Murska Sobota.
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: začetek 13. 4. 2006, konec 22. 5.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, izjava ponudnika
o predložitvi bančne garancije za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: naročnik bo priznal sposobnost ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje navedene v tem razpisu in razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, k
kateri ima sedež;
2. ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti potrebno dovoljenje
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1. dokazila o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika. Obrazec BON-1/P s
podatki in kazalniki za leto 2005, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le-tega predložiti BON-1; za fizične
osebe: fotokopija bilance stanja in bilance
uspeha za leto 2005 – potrjeno s strani pristojnega davčnega organa;
2. finančna in poslovna sposobnost – pogoj je, da ponudnikov račun v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: predložiti tehnično dokumentacijo, ateste, podatke o pogojih servisiranja
vozila in opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 45%,
2. rok dobave podvozja – 30%,
3. garancijski rok – 15%,
4. servis – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/2006-GVC.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 5. 2006.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).

Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 10100-0036787536 PGD Černelavci
– razpisna dokumentacija.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se dokažejo s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 5. 2006
ob 12.30; Zadružna 5, Černelavci, Murska
Sobota – 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: razpisna dokumentacija se lahko dvigne na sedežu
naročnika po predhodni najavi kontaktni
osebi.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2006.
Prostovoljno gasilsko
društvo Černelavci

Št. 430-230/2006-2
Ob-11572/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
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: Jože Mokorel,
tel. 01/471-25-53, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-53, faks
01/431-90-35.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za
naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat in Dušan Cirar,
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86, 01/471-23-48,
faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta
55, 1000 Ljubljana, Slovenija, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
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 210/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kovinsko pohištvo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: MORS, Centralno skladišče
MORS, skladišče URSZR-Roje, Izpostave URZZR (Priloga št. 3 razpisne dokumentacije).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28521000-0, 28528950-3, 36121161-1,
36121120-2, 36121170-7, 36121110-9.
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:

Sklop

za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila (če je posebno dovoljenje
potrebno);
3. ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo razpisa ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem in njegovi
vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi z poslovanjem ali
izdana pravnomočna sodba, s katero je
ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet razpisa. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo;
4. zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da poslovanja ne vode
izredna uprava;
5. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati.
Vsi pogoji, navedeni v točkah 1-6 so obvezni, kolikor ponudnik enega ali več pogojev
ne izpolni, so obvezni izločilni element. Potrdila ne smejo biti starejša od 3 mesecev.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:

Opis blaga po sklopih
(dimenzije V x Š x G v mm)

Količina
(kos, kpl)

CPV koda

1. KOVINSKA VARNOSTNA OMARA
A

Kovinska varnostna omara dvodelna brez trezorja
dim 1950x930x520(510)

63

B

Kovinska varnostna omara dvodelna s trezorjem
dim 1950x930 x520(510)

10

36121120-2
36121120-2

2. KOVINSKA VARNOSTNA BLAGAJNA
A

Kovinska varnostna blagajna
(not. dim 860x440x375)

dim 990x550x540

B

Kovinska blagajna z elektronsko varnostno ključavnico
dim 850x550x500 (not. dim 680x440x320)

8
10

28521000-0
28521000-0

3082 /

Št.

43 / 21. 4. 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Opis blaga po sklopih
(dimenzije V x Š x G v mm)

Sklop

Stran

Količina
(kos, kpl)

CPV koda

3. KOVINSKE OMARE
A

Omara arhivska kovinska

dim 1950x 1200x400

9

36121120-2

B

Kovinska kartotečna omara

dim1350x780x620

11

36121161-1

C

Kovinska kartotečna omara

dim 1350v420x620

3

36121120-2

4. KOVINSKI REGALI-1
A

Skladiščni regal

dim 3000x1000x700

160

28528950-3

B

Kovinski regal za hrambo notnih zvezkov

dim 2600x1000x430

25

28528950-3

C

Kovinski regal

dim 2300x1128x700

7

28528950-3

D

Kovinski regal

dim 2300x1483x600

3

28528950-3

1

28528950-3

1

28528950-3

5. KOVINSKI REGALI-2
A

Kovinski regal-prevozni (1 fiksen + 8 prevozni)

B

Kovinski regal-fiksni

6.

Delovni pult – miza s polico predalnik L

4

36121110-9

7.

Kovinska omarica za varovanje ključev

1

36121170-7

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
30 dni po prejemu računa na naročnikov
naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence ne starejšega od 90 dni.
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
b) fotokopija priglasitvenega lista oziroma vpis v Poslovni register Slovenije – AJPES, ne starejšega od 90 dni fotokopija obrtnega dovoljenja ne starejšega od 90 dni;
– 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 ali lastna izjava v skladu z 44. členom ZJN-1UPB1.
– 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 z 44. členom ZJN-1-UPB1.
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali

dim 2600x 8000x300

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;
Dokazilo:
za pravne osebe:
– fotokopija potrdila izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa ne starejšega od 90 dni;
za fizične osebe (samostojni podjetniki
in obrtniki)
– potrdilo, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne zbornice;
– 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: original potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež ne starejše od
30 dni.
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
– Fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco, ne starejša 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma istovetnosti dokumenta z originalom (za zgoraj navedene fotokopije), pozove
ponudnika k predložitvi originala listine.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je finančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe): fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, ne starejših od 90 dni ali fotokopija
BON-1/P ne starejšega od 90 dni ali fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju sredstev
na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2, ne starejšega
od 90 dni.

b) Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt žiro račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na žiro računu za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe (ponudnik dokaže, da v zadnjih
šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma ni imel blokiranga
tran. računa).
c) Garancije:
– ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo banke za resnost ponudbe v
višini 2% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo do konca veljavnosti ponudbe. (priloga št. 10);
– najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe
mora izvajalec predložiti garancijo banke za
dobro izvedbo pogodbenih del v višini 2%
od pogodbene vrednosti z veljavnostjo vsaj
sedem dni po datumu določenem za primopredajo (priloga št. 11).
Bančne garancije ponudnik priloži le v
primeru, če vrednost ponudbe presega 30
mio SIT brez vključenega DDV.
III.2.1.3) Posebni pogoji – obvezna dokazila:
1. v mapo vloži poglavje III – obrazec s
podatki o ponudniku,
2. priloga št. 2: ponudba – cena,
3. priloga št. 4: ocenjevalna preglednica,
4. priloga št. 3: razdelilnik kovinskega
pohištva – lokacije,
5. da je finančno in poslovno sposoben
(IV/1; Posebni pogoj),
6. priloga št. 11: izjava banke o izdaji
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (IV/1; Posebni pogoj)
7. priloga št. 5: krovna izjava (IV/1; Posebni pogoj),
8. priloga št. 6: izjava ponudnika pod materialno in … (IV/1; Posebni pogoj),
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9. priloga št. 7: izjava o zadostnih tehničnih zmogljivostih (IV/1; Posebni pogoj),
10. priloga št. 8: potrdilo naročnika o zadovoljivi referenci (IV/1; Posebni pogoj),
11. priloga št. 9: izjava o ustreznosti ponujenih artiklov (IV/1; Posebni pogoj),
12. priloga št. 1: tehnične specifikacije
(IV/1; Posebni pogoj),
13. tehnične skice oziroma prospekte
za vsak ponujeni sklop, tudi za posamezne
skupine,
14. vzorec prodajne pogodbe.
Vse izpolnjene, podpisane in žigosane
priloge so obvezni sestavni del ponudbene
dokumentacije.
Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi
o izpolnjevanju posameznega pogoja, se
ponudba izloči.
Zahteve in pogoji naročnika: sklopi kovinskega pohištva morajo biti v skladu s
tehničnimi specifikacijami naročnika (priloga št. 1).
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 ob izpolnjevanju pogojev naročnika.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-230/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče vsak delovni dan med
11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 210/2006-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
1119119-7141998-00000210) 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: 24. 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 podpisa pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 5. 2006
ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Vojkova cesta 55, 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: 14. 4. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 5/2006
Ob-11581/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Velenje, kontaktna oseba: Ružica Vukelić, Vodnikova 1, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/89-95-400, faks
03/58-69-039, elektronska pošta: ruzica.vukelic@zd-velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Zdravstveni dom Velenje, kontaktna oseba: Vukelić Ružica, Vodnikova 1,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-95-417,
faks 03/58-69-039, elektronska pošta: vukelic.ruzica@zd-velenje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zdravstveni dom Velenje, kontaktna oseba: Vukelić Ružica, Vodnikova 1,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-95-417,
faks 03/58-69-039, elektronska pošta: vukelic.ruzica@zd-velenje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zdravstveni dom Velenje, kontaktna oseba: Vukelić
Ružica, Vodnikova 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-95-417, faks 03/58-69-039,
elektronska pošta: vukelic.ruzica@zd-velenje.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/06-VV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža pohištvene laboratorijske opreme diagnostični laboratorij
Velenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Velenje,
Vodnikova 1, Velenje.
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: razvidno iz projektne dokumentacije:
– sklop I: dobava in montaža tipske laboratorijske opreme,
– sklop II: dobava in montaža laboratorijske opreme po naročilu.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: takoj po podpisu pogodbe, mesec
junij 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2006 in/ali konec
24 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica in ustrezna menična izjava v višin
10% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok ne more biti krajši od 60 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:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
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take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno;
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima svoj sedež;
5. da je poravnal prispele davke in prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatev, ki bi jih moral poravnati;
6. 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 pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, oziroma da
so posledice sodbe že izbrisane;
7. da ponudnikov transakcijski račun v
zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran;
8. da nudi najmanj 60-dnevni plačilni
rok;
9. da bo dostava in montaža opreme v
prostorih diagnostični laboratorij Velenje v
mesecu juniju oziroma najpozneje do 24. 6.
2006;
10. da ima priložen izpolnjen seznam
najvažnejših dobav in montaže pohištvene
opreme v letu 2004, 2005 in 2006 (vsaj 3);
11. da ima priloženo izpolnjeno in potrjeno pozitivno potrdilo o dosedanjem poslovnem sodelovanju s seznama najvažnejših
dobav v letu 2004, 2005 in 2006 (vsaj 3);
12. da ima zadostno število strokovnega
kadra, ki bo sodelovalo pri izvedbi naročila,
da ime tehnično opremo za izvedbo javnega
naročila;
13. da nudi garancijo za dobavljeno in
montirano opremo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. fotokopijo registracije ponudnika ki izkazuje zadnje pravno relevantno stanje, ne
starejše od 3 mesece, za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne
podjetnike, ki niso vpisani v sodni register,
pa priglasitveni list davčnega urada;
2. fotokopijo dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom oziroma enakovredno potrdilo, ki ga izda pristojni
organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za
opravljanje določene dejavnosti po določilih
obrtnega zakona (Odločbo obrtne zbornice
oziroma obrtno dovoljenje);
3. lastna pisna izjava, kot jo predvideva
44. člen ZJN, potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje (Oddelek za kazensko
evidenco), da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v
zvezi s podkupovanjem;
4. potrdilo sodišča,da proti ponudniku ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi
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izredna uprava; da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima
svoj sedež;
5. potrdilo, da je poravnal prispele davke in prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež; ali potrdilo, da
je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
6. potrdilo, 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
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, oziroma da so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON 2 ali enakovredno dokazilo ponudnikove banke, ki ni starejše od 30 dni
od dneva oddaje ponudb iz katerega mora
izhajati, da ponudnikov transakcijski račun
v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran. Če
ima ponudnik odprte račune pri več bankah,
mora priložiti potrdila vseh bank, pri katerih
ima odprte račune;
2. lastna pisna izjava, da nudi najmanj
60 dnevni plačilni rok;
3. lastna pisna izjava, da bo dostava in
postavitev opreme v prostorih Diagnostičnega laboratorija Velenje, v mesecu juniju
oziroma najpozneje do 24. 6. 2006.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izpolnjen seznam najvažnejših dobav
in montaže pohištvene opreme v letu 2004,
2005 in 2006 (vsaj 3);
2. izpolnjeno in potrjeno pozitivno potrdilo o dosedanjem poslovnem sodelovanju s seznama najvažnejših dobav v letu
2004,2005 in 2006 (vsaj 3);
3. izpolnjeno izjavo o številu strokovnega
kadra, ki bo sodeloval pri izvedbi naročila,
da ime tehnično opremo za izvedbo javnega naročila;
4. lastna pisna izjava, o garanciji za dobavljeno in montirano opremo.
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:
1. cena – 95,
2. garancija – 3,
3. plačilni pogoji – 2.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/06-VV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 5. 2006.
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: do 15. 7. 2006 od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 5. 2006
ob 10. uri, Velenje, Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 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: 14. 4. 2006.
Zdravstveni dom Velenje
Ob-11604/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor
za investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58, elektronska pošta: maruša.bizjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: kombinacija prejšnjih.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3511-1/2006-1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža splošne, pohištvene
in medicinske opreme ter medicinskih
aparatov za opremljanje objekta Nevrološke klinike Kliničnega centra Ljubljana, z
nakupom na leasing za obdobje 7 let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška 2, 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: dobava in montaža splošne, pohištvene in medicinske opreme ter medicinskih aparatov
za opremljanje objekta Nevrološke klinike
Kliničnega centra Ljubljana, z nakupom na
leasing za obdobje 7 let.
Sklopi:
– sklop 1: splošna in pohištvena neserijska oprema,
– sklop 2: splošna in pohištvena serijska
oprema,
– sklop 3: splošna medicinska oprema,
– sklop 4: specialna medicinska oprema,
– sklop 5: laboratorijska oprema,
– sklop 6: oprema za čiščenje in dezinfekcijo,
– sklop 7: računalniška oprema,
– sklop 8: oprema multimedijskega sistema,
– sklop 9: radiološka oprema – RTG in
UZ oprema,
– sklop 10: radiološka oprema – računalniški tomograf.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila; začetek 15. 9. 2006 in/ali konec 15. 1. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene cene.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečna
plačila v obdobju 84 mesecev z zapadlostjo

30. dan od dneva uradnega prejema računa
v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna ZIPRS za leto 2006 in 2007.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudnik s podizvajalci ali
ponudnik s partnerji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 42. člen, prvi odstavek, točke: 1, 2, 3
– ZJN-1-UPB1:
Pod točko 2. mora ponudnik, ki ponuja
medicinske pripomočke, predložiti Potrdilo
o vpisu v register dobaviteljev medicinskih
pripomočkov-promet z medicinskimi pripomočki pri Agenciji za zdravila in medicinske
pripomočke.
Ponudnik z najugodnejšo ponudbo bo
moral naročniku v skladu s 45. členom
ZJN-1-UPB1, pred oddajo javnega naročila, predložiti še dokazila o izpolnjevanju
sposobnosti po 42. členu ZJN-1-UPB1, in
sicer:
– četrti odstavek, 1., 2. in 5 točka; dokazilo pod 5. točko mora dokazati, da je
zagotovljen servis za tisto ponujeno opremo
za katero naročnik pozove ponudnika, če se
ponujeni proizvodi servisirajo: kot dokazilo
se šteje izjava serviserja z dokazilom, da
je serviser pooblaščen od proizvajalca ali
da je usposobljen za izvedbo servisiranja,
to pomeni, da ima njegov delojemalec potrdilo o usposobljenosti za servisiranje od
proizvajalca. Izjava proizvajalca, da sam izvaja servis je ustrezna zgoraj zahtevanim
dokazilom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen, prvi
odstavek, točka 1 ZJN-1-UPB1:
– letno poročilo za zadnja 3 leta in še revizorjevo poročilo za vsa tri zadnja leta, če
je ponudnik zavezan k revidiranju ter izjava
ponudnika, da je oziroma da ni zavezan
k revidiranju. Naročnik si pridržuje pravico,
da lahko pri bonitetni firmi Dun&Bradsteet
naroči izdelavo bonitete ponudnika. V primeru, da bo bonitetna ocena slabša kot 3,
bo naročnik spoznal ponudnika za nesposobnega,
– poročilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen, drugi odstavek, 2.
točka: f) ZJN-1- UPB1:
f) v ponudbi mora biti za tisto opremo za
katero je tako določil naročnik, predložen
uraden material s tehničnimi specifikacijami
ponujenega elementa opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 9 z dne 27. 1.
2006, Ob-1749/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 7. 2006 do 12.
ure ob delavnikih od ponedeljka do petka,
od 9. do 12. ure na Ministrstvu za zdravje;
Štefanova 5, Ljubljana.
Cena: 50.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6300109972, sklic na št. odobritve:
18 27111-7141998-22900006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 4. 7. 2006 ali 77
dni od odposlanja obvestila, do 12. 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: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2006
ob 13. uri; velika sejna dvorana, Ministrstvo
za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2006.
Ministrstvo za zdravje
Ob-11698/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JP
Komunala Izola, kontaktna oseba: Drago
Turk, Industrijska c. 8, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/663-49-50, faks 05/663-49-49,
elektronska pošta: drago.turk@komunalaizola.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: 2/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava delovnega vozila za pranje zabojnikov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: JP Komunala Izola, Industrijska cesta 8, 6310 Izola.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 14. 4. 2006, konec 5. 7.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pisna 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:
– registracija pri pristojnem sodišču,
– da ni v kazenskem postopku ali osumljen storitve kaznivega dejanja,
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
– višina celotnega prihodka za pretekla
tri poslovna leta,

– da ni imel blokiranega TRR zadnjih 6
mesecev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis iz sodnega registra,
– priglasitev na davčnem uradu za s.p.,
– potrdilo pristojnega sodišča, da ni v
kazenskem postopku,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ni vpisan v kazensko evidenco,
– potrdilo pristojnega sodišča, da ni v
postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1,
– bilanca stanja in izkaz uspeha za s.p.,
– BON 2 ali BON 3 ali potrdilo ponudnikove poslovne banke.
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: 118 – 1/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 10.000 SIT.
Valuta: do prevzema dokumentacije.
Pogoji in način plačila: TRR Banka Koper
10100-0029080595 ali blagajna na sedežu
podjetja.
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: do 15. 7. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb:
– vodja javnega naročila,
– komisija,
– pooblaščeni predstavnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 5. 2006
ob 10. uri; Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola,
sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2006.
JP Komunala Izola
Ob-11701/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Darko Fras, Nasipna ulica 64,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/33-13-551,
faks 02/33-27-661, elektronska pošta: darko.fras@snaga-mb.si, internetni naslov:
http://www.snaga-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 72/05-P.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rezervni deli za tovorna vozila in delovne stroje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Snaga javno podjetje
d.o.o., Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: 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 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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 121 z dne 30. 12. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 72/05-P.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 5. 2006.
Pogoji in način plačila: brezplačno
– z zahtevo po e-pošti, na spletni strani
www.snaga-mb.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 5. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 5. 2006
ob 13. uri; Snaga javno podjetje d.o.o., Nasipna ulica 64, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponovitev javnega naročila z oznako JN 72/05 – Ur. l. RS,
št. 121 z dne 30. 12. 2005, str.: 9541.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 4. 2006.
Snaga javno podjetje d.o.o.
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Gradnje
Ob-11579/06
Popravek
V javnem naročilu A2 Karavanke –
Obrežje; Gradnja objektov za šolanje službenih psov v Gmajnicah na AC Šentvid –
Koseze, objavljenem v Ur. l. RS, št. 26/06
z dne 10. 3. 2006, se spremeni točka IV.
3.7.2.) tako, da se glasi:
IV. 3.7.2. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 24. 4. 2006, ob 12. uri, Ljubljana,
Kersnikova 6, V. nadstropje, sejna soba.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-11042/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Radovljica, kontaktna oseba: Dominik Skumavec, Gorenjska c. 19, 4240
Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-23-00,
faks 04/531-46-84, elektronska pošta: dominik.skumavec@radovljica.si, internetni
naslov: www.radovljica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-2 - 0001/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja komunalne opreme v območju
LN Mošnje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Mošnje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
primarne komunalne opreme za 20 enodružinskih stanovanjskih hiš.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo 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: podjetje ali samostojni
podjetnik.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra podjetij ali
registra samostojnih podjetnikov.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: BON1, BON2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: potrjena referenca o uspešno
izvedeni investiciji gradnje komunalne opreme v vrednosti vsaj 50 mio SIT (208.646,30
EUR).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-2 - 0001/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
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pridobiti ju je mogoče do: 12. 6. 2006, cena:
5.000 SIT (20,86 EUR).
Pogoji
in
način
plačila:
TR:
01302-0100007805, sklic: 00 1223-713
0050-44140.
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 1. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik s pisnim pooblastilom zastopnika ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2006
ob 10.30, Občina Radovljica, Gorenjska c.
19, 4240 Radovljica.
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.
Občina Radovljica
Ob-11043/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Radovljica, kontaktna oseba: Dominik Skumavec, Gorenjska c. 19, 4240
Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-23-00,
faks 04/531-46-84, elektronska pošta: dominik.skumavec@radovljica.si, internetni
naslov: www.radovljica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-2 - 0002/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja komunalne opreme v območju
LN Langusova 2 v Radovljici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Langusova ulica, Radovljica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
primarne komunalne opreme za 30 enodružinskih stanovanjskih hiš.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo 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: podjetje ali samostojni podjetnik.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra podjetij ali
registra samostojnih podjetnikov.

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– minimalni letni promet vsaj 100 mio
SIT,
– BON1, BON2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: potrjena referenca o uspešno
izvedeni investiciji gradnje komunalne opreme v vrednosti vsaj 50 mio SIT (208.646,30
EUR).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-2-0002/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 5. 2006, cena:
5.000 SIT (20,86 EUR).
Pogoji in način plačila:
TR:
01302-0100007805
00
1223-713
0050-44138.
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 1. 9. 2006
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik s pisnim pooblastilom zastopnika ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2006
ob 10.30, Občina Radovljica, Gorenjska c.
19, 4240 Radovljica.
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.
Občina Radovljica
Št. 49/2006
Ob-11045/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Festival Ljubljana, kontaktna oseba: Stane
Miklavec, Trg francoske revolucije 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-60-00,
faks 01/241-60-37, elektronska pošta: stane.miklavec@festival-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Festival Ljubljana, kontaktna oseba: Stane Miklavec, Koseskega 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/281-14-98,
faks 01/283-33-69, elektronska pošta: stane.miklavec@festival-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) 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-01/2006-Teh.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sanacija in prezentacije mestnega
obrambnega obzidja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Krekov trg, Ljubljanski
grad.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija in prezentacija mestnega obrambnega
obzidja, ki obsega statično sanacijo obzidja
z injektiranjem in ostalimi arheološko sprejemljivimi posegi ter elektrifikacijo v smislu
minimalne osvetlitve.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 19. 6. 2006, konec 21. 8.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT,
– izjave banke oziroma zavarovalnice,
da bo dala garancijo za:
– kritje potrjenih obveznosti do podizvajalcev in kooperantov,
– dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti,
– odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% od končne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačeval mesečne situacije 60. dan od
prejema.
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 registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom,
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanja v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
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 drugemu organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo, da ponudnik ni postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku, ali da ponudnik ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma oddaje ponudbe,
– izjavo, da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost,
– potrdilo pristojne izpostave Davčnega
urada RS, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti
v skladu z veljavnimi predpisi RS. Potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe,
– potrdilo, izdano s strani Oddelka za
kazensko evidenco pri Ministrstvu za pravosodje, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni
od datuma oddaje ponudbe.

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– revidirana bilanca stanja oziroma izvleček iz bilance stanja za zadnja 3 leta, v
primeru, če je po zakonu zavezan k reviziji
letnih računovodskih izkazov oziroma, če
teh zaradi pravnega statusa nima, davčne
napovedi za ta leta. Ponudnik mora v tabelo
spisati podatke celotnih skupnih prihodkov
za pretekla tri leta: 2003, 2004, 2005.
– obrazec BON 2, ki mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje in ne sme
biti starejši od dveh mesecev, iz katerega
mora izhajati, da ponudnikov transakcijski
račun v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
potrdila ni bil blokiran,
– potrdilo poslovne banke o plačilni sposobnosti za zadnjih šest mesecev pred predložitvijo ponudbe, oziroma pravne osebe
lahko predložijo originalno izjavo banke o
prometu in povprečnem stanju sredstev na
transakcijskem računu na dan izdelave izjave,
– izjavo, podpisano s strani odgovorne
osebe, da ima odprte transakcijske račune samo pri bankah, od katerih je pridobil
potrdila.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– okviren terminski plan,
– reference,
– izpolnjen priloženi obrazec o ključnem osebju; podatki o izobrazbeni strukturi
ključnega osebja ponudnika, ki bodo izvajali
predmetno javno naročilo. Ključno osebje
mora izpolnjevati pogoje odgovornih vodij
del po ZGO-1. Ponudnik oziroma njegovi
podizvajalci morajo razpolagati z zadostnim
številom delavcev za izvedbo celotnih pogodbenih del in, da imajo z njimi sklenjene
pogodbe o zaposlitvi. Naročnik si pridržuje
pravico, da pred podpisom pogodbe od ponudnika zahteva, da mu na vpogled predloži
dokumentacijo, s katero bo dokazal, da izpolnjuje zahtevane pogoje.
Pogoj za sodelovanje na objavljenem
javnem razpisu je, da ima ponudnik zaposlenega vsaj po enega strokovnjaka z
izobrazbo, ki jo zahteva Zakon o graditvi
objektov za odgovornega vodjo del, enega za odgovornega vodjo gradbenih del in
enega za odgovornega vodjo strojno instalacijskih del.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena: vplivnost 90%,
2. finančna usposobljenost: vplivnost
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: 29. 5. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na
transakcijski račun Festivala Ljubljana št.:
01261-6030357887 s pripisom Za razpisno
dokumentacijo za sanacijo in prezantacijo
mestnega obrambnega obzidja.
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
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ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 5. 2006
ob 12. uri, Festival Ljubljana, Trg francoske
revolucije 1, 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: 11. 4. 2006.
Festival Ljubljana
Št.371-1-0001/2006-202
Ob-11167/06
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: Andreja Jezernik in mag.
Rajko Hovnik, Gačnikova 5, 2390 Ravne
na Koroškem, 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, kontaktni osebi: Andreja Jezernik in mag. Rajko Hovnik, Gačnikova
5, 2390 Ravne na Koroškem, 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: ureditev avtobusnega
postajališča ob regionalni cesti R1-227 Ravne–Kotlje–Slovenj Gradec (naselje Nadolžnik).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena in elektro dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Ravne na Koroškem – ob regionalni cesti R1-227 Ravne–
Kotlje–Slovenj Gradec (naselje Nadolžnik).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev avtobusnega postajališča ob regionalni
cesti R1-227 Ravne–Kotlje–Slovenj Gradec
(naselje Nadolžnik).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek gradnje 26. 6. 2006 in
konec 30. 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 situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
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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: 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.
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: Banka Slovenije:
TRR 01303-0100009987.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele k naročniku najkasneje do 22. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne 22. 5. 2006
ob 10. uri; Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova 5, Ravne na Koroškem – sejna
dvorana (pritličje levo).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 4. 2006.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-11172/06
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 predora Javornik na cesti
R1-207/1057.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1057 cesta R1-207
Godovič–Črni vrh.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.12.40-6.
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: 250 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in

kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 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: 17. 5. 2006 do 9. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 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.
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VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
225,600.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-11173/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija ceste Moravče–Čatež cesta R3-652/1457.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1457 cesta R3-652
Moravče–Čatež–Trebnje.
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: 320 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug posto-

pek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih 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
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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 17. 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: 17. 5. 2006 do 9. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 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
300,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-11174/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ureditev ceste skozi Mokronog,
R3-418/1199 na stac. od km 0,000 do km
0,550.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1199 cesta R2-418
Mokronog–Zbure.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) 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 po-
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sebnih 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 17. 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: 17. 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: 17. 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
134,400.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina,
kontaktna oseba: Vesna Kodele, Cesta
5. maja 12, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/36-64-110, faks 05/36-64-120, elektronska pošta: sred.sola-veno.pilon@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe: 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 1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija šolske kuhinje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje oziroma izvedbe: Srednja šola Veno Pilon, Ajdovščina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila in podpisu pogodbe, zaključek in primopredaja najkasneje 20. avgusta 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v znesku 10,000.000 SIT (41.729 evro) z
veljavnostjo do 20. avgusta 2006;
2. izjava banke, da bo ponudniku izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti s trajanjem garancije do primopredaje in izročitve uporabnega dovoljenja. To
garancijo bo naročnik predložil v 10 dneh po
sklenitvi pogodbe;
3. izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za odpravljanje v garancijski dobi
v višini 5 milijonov SIT (20.865 evro), če jo
bo naročnik ob primopredaji zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila: 60 dni po primopredaji, po računu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
gradbenik, ki mu je bilo javno naročilo oddano: gradbena pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokaz o veljavni registraciji (največ 6
mesecev starosti od datuma oddaje ponudbe);
2. dokazilo, da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacijski postopek ali stečaj; (starost listine kot
pod 1);
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
(starost listine kot pod 1);
4. kopija zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti za škodo (g. 33. člen
Zakona o graditvi objektov);
5. izpolnjeno priloženo izjavo o upoštevanju obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o
varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih
pogojih v Sloveniji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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1. ponudnik mora predložiti dokazilo, da
v preteklih 6 mesecih od vložitve ponudbe ni
imel blokiranega računa;
2. potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse prispevke, davke in zapadle obveznosti;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
vložitve ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazilo o tehnični in kadrovski sposobnosti – naročnik predloži najmanj 3 reference za njegove izvedbe gradenj, ki so presegle vrednost 100 milijonov SIT (417.293
evro), s potrdili in datumi izvedbe;
2. dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi: da
ima najmanj 10 ljudi, zaposlenih za nedoločen čas in da odgovorni vodja del izpolnjuje
zahteve Zakona o graditvi objektov;
3. izpolnjeno izjavo, da sprejema pogoje
iz razpisne dokumentacije (obrazec v razpisni dokumentaciji);
4. pravni akt o poslovni povezanosti s
podizvajalci;
5. izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe
- parafirana vsaka stran in žigosana.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. cena,
2. garancijska doba,
3. rok izvedbe,
4. reference,
5. odzivni čas servisiranja.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Podrobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji. Prav tako nekatere dodatne listine in dokazila, ki jih mora ponudnik predložiti k ponudbi.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 1/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: pridobiti jo je mogoče do 10. 5.
2006, cena 10.000 SIT (41.73 evro) plus
DDV, na TRR 01100-6030696449, s pripisom »Rekonstrukcija kuhinje«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
16. 5. 2006 do 9.30; odpiranje ponudb na
naslovu ob 10. uri istega dne.
IV.3.5) Ponudba mora biti sestavljena v
slovenskem jeziku.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnika
– s pooblastilom za zastopanje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje pravico zavrniti vse pomanjkljive
in neprimerne ponudbe in oddajo naročila
nadaljevati s pogajanji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 4. 2006.
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
Ob-11321/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Šolski center Postojna, po pooblastilu Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, kontaktni osebi: Helena Dolenc Posega in Roman Milavec, Cesta v
staro vas 2, 6230 Postojna, Slovenija, tel.
05/726-52-35, faks 05/726-21-46, elektron-

ska pošta: info@scpo.si, internetni naslov:
http://www.scpo.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:
sanacija strehe in fasade na športni dvorani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šolski center Postojna,
športna dvorana, Cesta v Staro vas 2, 6230
Postojna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija strehe in fasade na športni dvorani –
gradbeno obrtniška dela, ocenjena vrednost
del 46,6 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek izvedbe 10. 7. 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
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:
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– 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 tovrstnih
sanacij streh in fasad 3 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 19. 5. 2006.
Cena: 10.000 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 Šolskega centra Postojna, Cesta
v Staro vas 2, 6230 Postojna, s predložitvijo
potrdila o nakazilu zneska 10.000 SIT na
TRR št 01100-6030704112, s pripisom plačilo razpisne dokumentacije ŠC Postojna
– sanacija strehe telovadnice.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: 23. 5. 2006
ob 11. uri; v prostorih Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 4. 2006.
Šolski center Postojna,
po pooblastilu
Ministrstva za šolstvo in šport
Št. 430-00049/2006
Ob-11373/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Branko Gabrijan, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-56-00, faks 03/426-56-32, elektronska pošta: prostor@celje.si, internetni naslov: www.celje.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: 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: JN – 002 / 2006 – G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja komunalne infrastrukturne
opreme podcone Gaberje – Jug, stavbno
območje 5.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja komunalne infrastrukturne opreme
podcone Gaberje – Jug, stavbno območje 5
– cestno omrežje, plinovod, vodovod, meteorni in fekalni kanal ter TK kanalizacija.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti;
– izjava banke do bo ponudniku v primeru izbire izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo del v višini 10% ponudbene vrednosti;
– izjava banke do bo ponudniku v primeru izbire izdala bančno garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi v višini 10% končnega obračuna izvedenih del;
– izjava ponudnika, da bo v primeru izbire predložil zavarovalno polico s katero
bo zavarovana njegova odgovornost za
neposredno škodo, ki bi jo utegnil povzročiti naročniku ali tretjim osebam v višini
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij v 60 dneh od potrditve nadzornega
organa naročnika in uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z Zakonom o javnih naročilih
in z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in z
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-00049/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 5. 2006.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR Mestne občine
Celje št.: 01211-0100002855, s klicem na
št.: 28-75108-7141998-70010305.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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: 100 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnimi pooblastili in ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 5. 2006
ob 9. uri; Mestna občina Celje, sejna soba
Oddelka za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 8, Celje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 4. 2006.
Mestna občina Celje
Ob-11376/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Horjul, kontaktna oseba: Andrej Jereb,
Slovenska cesta 7, 1354 Horjul, Slovenija,
tel. 01/759-11-22, faks 01/759-11-30, elektronska pošta: andrej.jereb@horjul.si, internetni naslov: www.horjul.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV 01/06 Športna dvorana Horjul.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
večnamenska športna dvorana Horjul
pri OŠ Horjul.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Horjul.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 6. 2006, konec 30. 10.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora priložiti:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 20,000.000 SIT;
– bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih del v višini 10% pogodbene
vrednosti;
– bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% od obračunske
vrednosti izvedenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
s pogodbo in razpisno dokumentacijo.

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 predložiti pravni
akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – izpisek iz sodne ali
druge evidence,
– ustrezno dovoljenje za opravljanje tovrstne dejavnosti – obrtno dovoljenje,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi z podkupovanjem ali zaradi tega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – Potrdilo Ministrstva za
pravosodje,
– potrdilo, da ima poravnane davke ali
prispevke, določene z zakonom, ki ga izda
davčni urad.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe – BON 1,
– samostojni podjetniki – potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo
leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam vodstvenega kadra
projekta in seznam podizvajalcev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – 70%,
– reference – 20%,
– garancija na izvedena dela – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/06 – Športna
dvorana Horjul.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 5. 2006 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 7. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 5. 2006
ob 9. uri; Občina Horjul, Slovenska cesta 7,
Horjul (sejna soba).
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 4. 2006.
Občina Horjul
Št. 800154
Ob-11411/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih: 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.
01/24-17-179, faks 01/24-17-272, 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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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-5/06G/stro.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba strojnih instalacijskih del pri prenovi drugega preddverja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: isti kot v 1.1.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.33.0000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
strojnih instalacijskih del pri prenovi drugega
preddverja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006 in/ali 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: 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: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeni so v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– ceno, skupni znesek po popisu del
(60),
– reference (10),
– garancijski rok (10),
– odzivni čas (10),
– število delavcev (10).
Natančnejši opis meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
22. 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: 22. 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: 14. 4. 2006.
Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center
Ob-11423/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Nova Gorica, kontaktna oseba: Teja
Pelicon Weber, Kidričeva 34/C, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/33-58-900, faks
05/30-23-305, elektronska pošta: vrtecnova.gorica@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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija enote vrtca Kekec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nova Gorica, Cankarjeva 66.
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 po razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 7. 2006 do 20. 8.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti,
– izbrani ponudnik bo moral predložiti
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter bančno garancijo za
odpravo napak v garancijski dobi v višini 5%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
s pogodbo; plačilni rok 60 dni po situacijah.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina ponudnikov, mora ponudbi priložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu, iz katere je razvidno, da je
ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa,
– potrdilo, Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik kot pravna oseba ni bil kaznovan,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo pristojnega sodišča, da zoper
ponudniku ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
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postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo banke da ponudnik v zadnjih 6
mesecih pred objavo razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa,
– potrdilo pristojne Davčne uprave, da
ima ponudnik poravnane davke in prispevke
v skladu z zakonom,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference ponudnika, da je izvedel najmanj dve podobni gradbeni deli,
– da je ponudnik tehnično in kadrovsko
sposoben izvesti javno naročilo,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 5. 2006.
Cena: 7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslovu naročnika po predhodnem plačilu na račun
naročnika št. 01284-6030639903.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 22. 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: 21. 8. 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: 22. 5. 2006
ob 14.30; Vrtec Nova Gorica, Kidričeva
34/C, 5000 Nova Gorica, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2006.
Vrtec Nova Gorica
Ob-11534/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d., kontaktna oseba: Berti Rutar, univ.dipl.inž.,
Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/38-19-300, faks 05/38-81-025, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Tolmin, kontaktna oseba: Milena Leban, Padlih borcev 2,
5220 Tolmin, Slovenija, tel. 05/38-19-500,
faks 05/38-19-523, elektronska pošta: milena.leban@obcina.tolmin.si, internetni naslov: www.obcina.tolmin.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: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja komunalne infrastukture in do-
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vozne ceste za industrijsko cono Poljubinj 2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Poljubinj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006, konec 30. 9.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, izjava o garanciji za
dobro izvedbo del, izjava o garanciji za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij 60 dni po prejemu.
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 razpisni dokumentaciji.
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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 5. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazati na TRR
štev. 04753-0000100881 pri Novi KBM d.d.
Razpisna dokumentacija se izroči ali dostavi
po predložitvi potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 5. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 25. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 5. 2006
ob 12. uri; v prostorih Komunale Tolmin d.d.,
Poljubinj 89h, Tolmin.
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: 14. 4. 2006.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
Št. 110-01/06
Ob-11551/06
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-
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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: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-50, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring, d.o.o. vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000131.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija voziščne konstrukcije na
odseku AC A2/0001 meja Avstrija (predor) – Hrušica od km 3,537 do km 4,550.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na odseku AC A2/0001
meja Avstrija (predor)–Hrušica od km 3,537
do km 4,550.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.2.20-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– območje PE AC baze Hrušica,
– rekonstrukcija voznega, prehitevalnega, zaviralnega in odstavnega pasu na avtocesti A2/0001 meja A (predor)–Hrušica od
km 3,537 do km 4,550 (dolžina 1013 m).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: uvedba izvajalca v delo bo predvidoma jeseni 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 14 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 4,140.000 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.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:

– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (rekonstrukcija, obnova
ali gradnja voziščne konstrukcije), 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: 2006/000135.
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: 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: 25. 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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 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: 14. 4. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-11553/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Du-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
najska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-50, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov;
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000135.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova vozišč na priključkih avtoceste
Šentilj, Fram in Celje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na priključkih avtoceste
Šentilj, Fram in Celje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.220-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Območje PE AC baze Maribor in PE AC
baze Slovenske Konjice.
Obnova vozišča na priključkih avtoceste
A1/0128 priključek Šentilj, A1/0134 priključek Fram in A1/0138 priključek Celje.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: uvedba izvajalca v delo bo predvidoma v drugi polovici leta 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 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 6,450.000 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.
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 dela,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,

– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (rekonstrukcija, obnova
ali gradnja voziščne konstrukcije), 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: 2006/000135.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 5. 2006.
Cena: 6.000 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 5.000 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: 24. 5. 2006 do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 5. 2006
ob 12. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 5. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Št. 110-1/06
Ob-11556/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-50, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000172.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja odseka AC Lenart–Beltinci, pododsek Spodnja Senarska–Cogetinci od
km 15+000 do km 24+490.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Lenart–Beltinci, pododsek Spodnja Senarska–Cogetinci od km
15+000 do km 24+490.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1.1. AC Spodnja Senarska–Cogetinci od
km 15+000 do km 24+490
1.1.1. Cestna dela
1.1.1.1. Trasa AC od km 15+000 do km
21+200 in od km 22+000 do km 24+490
1.1.1.2. Priključek Cerkvenjak
– Krak A
– Krak B
– Krak C
– Krak D
1.1.1.3. Deviacije kategoriziranih cest
– Deviacija 807-2, 1-1 (R2-439)
– Deviacija 807-2, 1-2 (R2-439)
– Deviacija 807-2, 1-3
– Deviacija 807-2, 1-4
– Deviacija 807-2, 1-5 (R2-439)
– Deviacija 807-2, 1-6
– Deviacija 807-2, 1-9
– Deviacija 807-2, 1-10
– Deviacija 807-2, 1-11
– Deviacija 807-2, 1-12
– Deviacija 807-2, 1-13
– Deviacija 807-2, 1-18a
– Deviacija 807-2, 1-20
– Deviacija 807-2, 1-23
– Deviacija 807-2, 1-24
– Deviacija 807-2, 1-34
1.1.1.4 Deviacije nekategoriziranih cest
in poti
– Deviacija 807-2, 1-7
– Deviacija 807-2, 1-7a
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– Deviacija 807-2, 1-8
– Deviacija 807-2, 1-14
– Deviacija 807-2, 1-15
– Deviacija 807-2, 1-16
– Deviacija 807-2, 1-16a
– Deviacija 807-2, 1-17
– Deviacija 807-2, 1-18
– Deviacija 807-2, 1-18a
– Deviacija 807-2, 1-19
– Deviacija 807-2, 1-21
– Deviacija 807-2, 1-25
– Deviacija 807-2, 1-26
– Deviacija 807-2, 1-27
– Deviacija 807-2, 1-28
– Deviacija 807-2, 1-29
– Deviacija 807-2, 1-30
– Deviacija 807-2, 1-31
– Deviacija 807-2, 1-31a
– Deviacija 807-2, 1-32
– Deviacija 807-2, 1-33
1.1.2. Premostitveni objekti
1.1.2.1 Nadvozi
– Nadvoz 807-2, 4-1
– Nadvoz 807-2, 4-2
– Nadvoz 807-2, 4-3
– Nadvoz 807-2, 4-4
– Nadvoz 807-2, 4-5
1.1.2.2 Ekodukt
– Ekodukt 807-2, 4-6
1.1.2.3 Viadukti
1.1.2.3.1 Viadukt 807-2, 6-1
1.1.2.4 Mostovi
– Most 807-2, 5-1
– Most 807-2, 5-2
– Most 807-2, 5-3
– Most 807-2, 5-4
– Most 807-2, 5-5
– Most 807-2, 5-6
1.1.2.5 Podvozi
– Podvoz 807-2, 3-1
– Podvoz 807-2, 3-2
– Podvoz 807-2, 3-3
– Podvoz 807-2, 3-4
1.1.2.6 Prepusti
– Prepust 807-2, 3-5
– Prepust 807-2, 3-6
– Prepust 807-2, 3-8
– Prepust 807-2, 3-9
– Prepust 807-2, 3-10
– Prepust 807-2, 3-11
– Prepust 807-2, 3-12
– Prepust 807-2, 3-13
– Podhod za živino 807-2, 3-14
– Prepust 807-2, 3-15
– Prepust 807-2, 3-16
– Prepust 807-2, 3-17
– Prepust 807-2, 3-18
– Prepust 807-2, 3-19
– Prepust 807-2, 3-20
– Prepust 807-2, 3-21
– Prepust 807-2, 3-22
– Prepust 807-2, 3-23
– Prepust 807-2, 3-24
– Prepust 807-2, 3-25
– Prepust 807-2, 3-26
– Prepust 807-2, 3-27
– Prepust 807-2, 3-28
– Prepust 807-2, 3-29
– Prepust 807-2, 3-30
– Prepust 807-2, 3-31
– Prepust 807-2, 3-32
1.1.3 Oporni zidovi
– OZ-1
– OZ-2
– OZ-3
– OZ-4
– OZ-7a
– OZ-8
– OZ-9
– OZ-10
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1.1.4 Kamnite zložbe
– OZ-5
– OZ- 9a
– OZ-13
1.1.5 Protihrupne ograje
– Protihrupni nasip PHN-1
– Protihrupna ograja PHO-2
– Protihrupna ograja PHO-4
– Protihrupna ograja PHO-5
– Protihrupna ograja PHO-6
– Protihrupna ograja PHO-8
– Protihrupna ograja PHO-9
– Protihrupna ograja PHO-10
– Protihrupna ograja PHO-11
1.1.6. Komunalni in energetski vodi
– Elektrovodi SNO 20 kV
– Elektrovodi NNO 0,4 kV
– Transformatorske postaje
– Javna razsvetljava
– TK omrežje
– Klic v sili
– Vodovod-prestavitve
– Vodovod-novogradnje
– Vodohran za požarno vodo
– Kanalizacija
1.1.7 Vodnogospodarke ureditve
– Regulacije vodotokov
– Odvodnjavanje ceste
– Objekti za zaščito voda
– Nadomestni habitat
– Melioracije
1.1.8 Ostale ureditve
– Krajinska ureditev in zasaditev
– Pasivna protihrupna zaščita
– Prometna oprema in signalizacija
1.1.9 Visokovodni nasipi reke Mure
– Levi breg od naselja Petanjcev do Kučnice in od AC Vučja vas–Beltinci do Železniške proge v naselju Dokležovje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 540,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj 142 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije, finančnega
kredita Evropske investicijske banke VII in
finančnega kredita/obveznice.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima

blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izvedba avtoceste ali HC
ali druge štiripasovne ceste), v zadnjih petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave),
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev 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: 2006/000172.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 6. 2006.
Cena: 80.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 70.000 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 6. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 6. 2006
ob 10. 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: 14. 4. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-11583/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Katarina Vavtar, vodja investicij, Savska cesta 34, 1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/72-95-430, faks
01/72-95-450.

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: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 04/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
investicijsko vzdrževanje vodovodnega
omrežja v Domžalah – Breznikova ulica
Ihan.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ihan.
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 za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona to dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da v preteklih treh letih pred oddajo
ponudbe njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek
katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– da je ponudnik ekonomsko-finančno
sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. reference.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 04/06.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 5. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 15.000 SIT z
vključenim DDV poravnati na transakcijski
račun družbe št. 18300-0012119440, odprt
pri Banki Domžale d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 5. 2006 do 9.
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: 19. 5. 2006
ob 10. uri; sedež družbe, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 4. 2006.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Št. 00701-3/2006
Ob-11594/06
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.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
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:
G1-2/247 IN G1-9/427 ured. pločniki Hajdina: gradbena dela.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.23-3.
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: 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
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v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: Izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: izjava 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
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roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. 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 23. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo (na papirju) se
lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije (na papirju) se poravnajo z virmanom na TRR št.
01100-6300109972, sklic na št. 18 10995
7141998 – 24152005 z navedbo: plačilo
razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na
vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 5. 2006 do 8. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
0150 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: 23. 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 96,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-11595/06
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.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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:
R2-435/1439 ured Ruše (Tovarniška cesta): gradbena dela.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 210 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: izjava 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 ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. 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 23. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo (na papirju) se
lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije (na papirju) se poravnajo z virmanom na TRR št.
01100-6300109972, sklic na št. 18 10995
7141998 – 24152005 z navedbo: plačilo
razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 5. 2006 do 9. ure,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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: 23. 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
219,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-11596/06
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.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
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:
gradnja IV. etape ureditve ceste skozi
Moravče, R2-415/1216 Želodnik–Drtija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem or-

ganu 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: izjava o referenčnem delu),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
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naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. 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 23. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo (na papirju) se
lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije (na papirju) se poravnajo z virmanom na TRR št.
01100-6300109972, sklic na št. 18 10995
7141998 – 24152005 z navedbo: plačilo
razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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: 23. 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 55,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-11597/06
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.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: vložišče
soba 21/1, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija ceste Sostro–Besnica –
sanacija plazu, R3-645/1189.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1189 cesta R3-645
Zadvor–Šmartno pri Litiji.
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: konec 30. 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.
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,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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: izjava 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 ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. 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 23. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo (na papirju) se
lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije (na papirju) se poravnajo z virmanom na TRR št.
01100-6300109972, sklic na št. 18 10995
7141998 – 24152005 z navedbo: plačilo
razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 5. 2006 do 11.
ure, Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 5. 2006
ob 12. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
110,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-11599/06
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.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija regionalne ceste med Ločico in Motnikom.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 5. 11. 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.
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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: 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: izjava 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 ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo (na papirju) se
lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije (na papirju) se poravnajo z virmanom na TRR št.
01100-6300109972, sklic na št. 18 10995
7141998 – 24152005 z navedbo: plačilo
razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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: 24. 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
140,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
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Št. 00701-3/2006
Ob-11600/06
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.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
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 na cesti R1-203/1002 Bovec – predel v km 14,470.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1002 cesta R1-203
Predel–Bovec.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.31.00-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 5. 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
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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: Izjava 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
ponudnikovih ponudbah iz obdobja zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila ni bilo izjav
ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične
ali zavajajoče. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 5. 2006.
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Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo (na papirju) se
lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije (na papirju) se poravnajo z virmanom na TRR št.
01100-6300109972, sklic na št. 18 10995
7141998 – 24152005 z navedbo: plačilo
razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 5. 2006 do 9. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 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 86,700.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-11601/06
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.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
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 G2-111/0239 Valeta–
Sečovlje od km 0.000 do km 0.650.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0239 G2-111 Valeta–Sečovlje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 40 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:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– 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: izjava 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 ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo (na papirju) se
lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije (na papirju) se poravnajo z virmanom na TRR št.
01100-6300109972, sklic na št. 18 10995
7141998 – 24152005 z navedbo: plačilo
razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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: 24. 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 42,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-11602/06
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.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
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 Stranice–Višnja vas, II. etapa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0281 cesta R2-430
Stranice–Višnja vas.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da
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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: izjava 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 ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
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ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo (na papirju) se
lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije (na papirju) se poravnajo z virmanom na TRR št.
01100-6300109972, sklic na št. 18 10995
7141998 – 24152005 z navedbo: plačilo
razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 5. 2006 do 11.
ure, Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 5. 2006
ob 12. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 80,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Storitve
Ob-11543/06
Razveljavitev
Naročnik Regionalna razvojna agencija
Ljubljanske urbane regije, Ljubljana, obvešča, da v javnem razpisu »izdelava predinvesticijske zasnove in feasibility študije
za projekt celostno odvajanje in čiščenje
odpadnih voda v porečju Ljubljanice«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 23 z dne
3. 3. 2006, Ob-5495/06, zahteve v razpisni
dokumentaciji niso bile opredeljene tako
natančno, da bi bilo mogoče izbrati ustreznega ponudnika. Zato je naročnik sprejel sklep o razveljavitvi javnega naročila
v celoti.
Regionalna razvojna agencija
Ljubljanske urbane regije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 1/06-12

Ob-11591/06

Razveljavitev
Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice objavlja, da se postopek oddaje javnega naročila – pranje perila, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 6 z dne 20. 1. 2006,
Ob-662/06, na podlagi Sklepa Državne revizijske komisije, številka 018-103/06-31-996
z dne 5. 4. 2006 v celoti razveljavi.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Št. 2.3.-883/06

Ob-11593/06

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Naročnik Holding Slovenske železnice
d.o.o. na podlagi petega odstavka 25. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
36/04) objavlja obvestilo o podaljšanju roka
za predložitev ponudb za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku za nabavo
novega informacijskega sistema za računalniško konstrukcijo voznega reda na omrežju Slovenskih železnic, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 19-20 z dne 24. 2. 2006,
Ob-4891/06.
Spremeni se naslednja točka tako, da se
pravilno glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 4. 2006 do 10.
ure.
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj: 24. 4. 2006
ob 12. uri; v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, steklena dvorana.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 326-2/2006
Ob-11041/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano, kontaktna oseba: Martina Jaklič,
Parmova 33, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-57-13, faks 01/434-57-17, elektronska pošta: Martina.Jaklic@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
določanje ostankov fitofarmacevtskih
sredstev in ostalih kontaminantov v kmetijskih pridelkih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija ponudnika.
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:
– analiza 180 vzorcev,
– ocenjena vrednost javnega naročila
34,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 7 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:
– akreditacija v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17025,
– imenovanje s strani Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za določanje ostankov pesticidov v kmetijskih
pridelkih.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne evidence, potrdilo o
registraciji,
– potrdilo davčnega organa o poravnanih
prispevkih in davkih,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– seznam razpoložljive tehnične opreme
za izvedbo javnega naročila,
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije
izvajalca storitev,
– navedba tehničnega osebja oziroma
strokovnega osebja, ki bo izvedel naročilo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Pravilnik o ostankih pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih (Ur. l. RS, št. 84/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: pospešeni s pogajanji.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: da.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
število 2.
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: 3. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 5. 2006 ali 22
dni od odposlanja obvestila, do 12. ure,
IRSKGH, Parmova 33, Ljubljana.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 14. 4. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 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: 5. 5. 2006
ob 9. uri, Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Parmova 33, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 4. 2006.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-11166/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Varstveno delovni center Novo mesto, kontaktna
oseba: Sandra Oblak, Šmihel 3, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. +386/7/393-32-58,
faks +386/7/393-32-55, elektronska pošta:
vdcnm@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2/06-jn.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje storitev pranja perila za obdobje dveh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Varstveno delovni center
Novo mesto, Šmihel 3, Novo mesto.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak glavni predmet:
93.10.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predviden obseg je 95.000 kg čistega perila v dveh
letih oziroma 130 kg čistega perila na dan.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe in garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od prejema
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: izjava o predložitvi pravnega
akta o skupni izvedbi naročila v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
a) da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila, pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
b) da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
c) da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem in/ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
d) 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 poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;

e) da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež; ali da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– skupni prihodek iz poslovanja (brez
podizvajalcev) v letu 2005 najmanj v višini
trikratne vrednosti ponudbe z DDV za letno
količino;
– izkazana zanesljivost pri poslovanju (ni
uveljavljenih jamstev in pravd v letih 2002
do vključno 2005), ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja;
– rok plačila najmanj 30 dni od datuma
prejema računa in fiksna ponudbena cena
celotno obdobje veljavnosti pogodbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– ponudnik ima zadostne kadrovske in
tehnične kapacitete za nemoteno opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila;
– ponudnik bo zagotavljal sukcesivno
dnevno izvajanje vseh storitev v rokih, pod
pogoji in na način kot je to navedeno v razpisni dokumentaciji;
– da je v zadnjih treh letih od objave
javnega naročila, na katerih je sukcesivno
in dnevno izvajal storitev pranja perila v podobnem obsegu (vrednostno kumulatvino
v zadnjih treh letih vsaj v višini ponujene
vrednosti za to javno naročilo) in na podoben način – pranja, vzdrževanja, pakiranja,
transporta – vsaj tri reference in največ pet
referenc.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: 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: 2/06-jn.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 19. 5. 2006, cena:
3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije je možen vsak delovni dan med
8. in 12. uro. Ponudnik mora pred dvigom
razpisne dokumentacije plačati 3.000 SIT
(z DDV) na št. TRR 01100-6030307673 pri
UJP Novo mesto in zahtevi za dvig razpisne
dokumentacije priložiti potrdilo o nakazilu
zneska.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega
odpiranja ponudb komisiji predložiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 5. 2006
ob 11. uri Varstveno delovni center Novo
mesto, Šmihel 3, Novo mesto.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 4. 2006.
Varstveno delovni center Novo mesto
Ob-11171/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Blaž Hribar,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-988, faks 01/30-09-937,
elektronska pošta: Blaz.hribar@dars.si, internetni naslov www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., kontaktna oseba: Andrej Krupenkor, Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-09-938, faks 01/30-09-937, elektronska pošta: Andrej.krupenko@dars.si, internetni naslov: www.dars.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: 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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000165/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vodenje projektov za pridobitev strokovnih podlag v okviru izdelave prostorske
dokumentacije.
Strokovne podlage so naslednje: gradbeno-tehnični elaborati, prometne študije,
prometno-ekonomska vrednotenja variant,
okoljska poročila, idejni projekti, poročila o
vplivih na okolje, druge strokovne podlage v
skladu s programi priprave DLN:
– sklop 1: gorenjski krak AC omrežla,
– sklop 2: primorski krak AC omrežja,
– sklop 3: dolenjski in štajerski krak AC
omrežja.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.40.0.0-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: gorenjski krak AC omrežla,
– sklop 2: primorski krak AC omrežja,
– sklop 3: dolenjski in štajerski krak AC
omrežja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 40 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija sklop 1: 3,300.000 SIT; za
sklop 2: 4,300.000 SIT; za sklop 3: 5,600.000
SIT; veljavnost 142 dni po skrajnem roku za
odpiranje.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira javno naročilo iz lastnih sredstev;
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plačilo v skladu s določili iz vzorca iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v skladu z ZJN-1 in 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 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; v skladu z
ZJN-1 in razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 37/2006 z dne 7. 4. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000165/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 5. 2006 do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2006
ob 12. uri, DARS d.d.; Dunajska 7, Ljubljana; sejna soba 509.
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: 12. 4. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-11220/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Rogatec, kontaktna oseba: Simona
Dobnik, Ceste 11, 3252 Rogatec, Slovenija, tel. 03/81-21-000, faks 03/81-21-012,
elektronska pošta: obcina.rogatec@siol.net,
internetni naslov: www.rogatec.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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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) Opis: projektna dokumentacija za
komunalno ureditev poslovne cone P3 – Rogatec.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije (PGD,
PZI, PZR) za komunalno ureditev poslovne cone P3 – Rogatec.
Podrobnejši opis del, ki so predmet javnega razpisa, je naveden v razpisni dokumentaciji.
Predmet je sofinanciran v okviru predpristopnega programa Phare 2003 Ekonomsko
socialna kohezija Razvoj poslovnih con (št.
pogodbe o donaciji 7175103-03-06-005).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rogatec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: PGD,
PZI, PZR za komunalno ureditev poslovne
cone P3 – Rogatec.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 6. 2006 in/ali konec
1. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo
za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih
obveznosti. Bančno garancijo za dobro in
pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti, bo
moral izbrani ponudnik predložiti ob podpisu
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavni del razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa.
Dokazilo: dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 30 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.
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.
Dokazilo: potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
(pisna izjava – priloga d) in potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco in ki izkazuje, da ponudnik zaradi takšnega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen. Potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni.
3. Da mu ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s
poslovanjem naročnika.
Dokazilo: izjava (priloga – e).
4. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek kate-

rega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
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. 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.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da ima poravnane davke.
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni organ. 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.
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).
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni.
Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo finančno in poslovno sposobnost za
opravljanje navedene storitve.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi.
Ponudnik mora razpolagati z lastnimi ali
najetimi pisarniškimi prostori, opremo in potrebno logistiko za izvedbo, ter programsko
opremo za projektiranje komunalne infrastrukture: CAD sistem (dwg oblika).
Ponudnik mora predložiti najmanj 4 potrjena priporočila naročnikov za obdobje
zadnjih osmih let (na priloženih obrazcih).
Naročnik bo upošteval samo priporočila, ki
se nanašajo na izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za javno komunalno infrastrukturo (po naravi in kompleksnosti primerljivi z razpisanim projektom)
za projektno dokumentacijo v vrednosti nad
10,000.000 SIT – z DDV (priporočila naročnikov ne smejo biti starejša od enega leta
od dneva objave tega razpisa v Uradnem
listu RS).
Ponudnik mora podati izobrazbene in
strokovne kvalifikacije kadrov. Ponudnik
mora za izvedbo projekta prijaviti:
– odgovornega vodjo projekta,
– štiri strokovne sodelavce (strokov
njake).
Zahtevane izobrazbene kvalifikacije odgovornega vodje projekta in strokovnih sodelavcev:
– vodja projekta mora biti pooblaščeni
projektant gradbene stroke, član pristojne
inženirske zbornice, imeti mora najmanj
8-letne delovne izkušnje pri projektiranju ter
najmanj 3 referenčne po vsebini primerljive
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projekte, kjer je nastopal kot odgovorni vodja projekta – (priloga a),
– odgovorni projektant gradbene stroke
(nizke gradnje) mora biti pooblaščeni projektant gradbene stroke, član pristojne inženirske zbornice, imeti mora najmanj 5-letne delovne izkušnje pri projektiranju ter najmanj
2 referenčna po vsebini primerljiva načrta
(prometno omrežje, nasipi) (priloga b),
– odgovorni projektant elektro stroke
mora biti pooblaščeni projektant elektro stroke, član pristojne inženirske zbornice, imeti
mora najmanj 5-letne delovne izkušnje pri
projektiranju ter najmanj 2 referenčna po
vsebini primerljiva načrta (VN, n.n. omrežje,
javna razsvetljava TP, TK) (priloga b),
– odgovorni projektant strojne ali gradbene stroke mora biti pooblaščeni projektant strojne ali gradbene stroke, član
pristojne inženirske zbornice, imeti mora
najmanj 5-letne delovne izkušnje pri projektiranju ter najmanj 2 referenčna po vsebini
primerljiva načrta (vodovod, kanalizacija,
plin, meteorna kanalizacija, odvodnjavanje)
(priloga b),
– izdelovalec – varnost pri delu mora biti
pooblaščeni projektant s pooblastilom za
delo na področju varnosti in zdravja pri delu
ali z ustreznim dokazilom o usposobljenosti
za izdelavo elaboratov ter izvajanje koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na
začasnih in premičnih gradbiščih v času projektiranja, član pristojne inženirske zbornice,
imeti mora najmanj 3-letne delovne izkušnje
pri projektiranju. (izdelava varnostnih načrtov in koordinacija v fazo projektiranja) ter
najmanj 2 referenčna po vsebini primerljiva
elaborata (priloga b).
Dokazila: fotokopijo potrdila o vpisu v
imenik pri pristojni inženirski zbornici (ZAPS
ali IZS); odtis enotnega žiga z identifikacijsko številko in označbo za katero vrsto storitev je pooblastilo, fotokopijo delovne knjižice
(za delovne izkušnje se štejejo le izkušnje
pri projektiranju po pridobitvi ustrezne izobrazbe) in izpolnjeni obrazci naročnikov s
podpisom in navedbo načrtov oziroma projektov (priloga a – odgovorni vodja projekta
in priloga b – pooblaščeni inženir).
Ponudnik mora imeti z vsemi naštetimi
strokovnjaki sklenjeno delovno ali pogodbeno razmerje.
Ponudnik mora predložiti izjavo o upoštevanju obveznosti, katerih izpolnjevanje
je povezano z določbami o varstvu pri delu,
zaposlovanju in delovnimi pogoji (priloga f).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponujena cena – 20%,
2. tehnična ustreznost – 80%.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-1/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 5. 2006 ali 37 dni
od odposlanja obvestila do 10. ure.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 5. 2006
ob 12. uri; sejna soba Občine Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 4. 2006.
Občina Rogatec
Št. 430-15/2006
Ob-11236/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče, Slovenija, tel. 01/723-10-98, faks
01/723-10-35, elektronska pošta: obcina.moravce@siol.net, internetni naslov:
www.moravce.si
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest
na območju Občine Moravče za obdobje
2006–2010.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Moravče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letno in
zimsko vzdrževanje lokalnih cest v Občini
Moravče za obdobje 2006–2010.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek predvidoma: 1. 7. 2006
in konec 14. 11. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT in veljavnostjo najmanj 60
dni po odpiranju ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo plačeval dela na osnovi izstavljenih
situacij/računov, roku 60 dni od uradnega
prejema, ob upoštevanju določil Zakona o
izvrševanju proračuna za leta 2006–2010,
podrobneje 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: predložitev pravnega akta, iz
katerega je razvidno, kdo je nosilec posla in
sklenitelj pogodbe.
III.2) Pogoji za sodelovanje:
– veljavna registracija (priložiti originalen
izpis iz sodnega registra ali druge ustrezne
uradne evidence, ki ne sme biti starejša od
30 dni),
– veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
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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 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 (Ur. l.
RS, št. 2/04),
– izjava sprejemu pogojev razpisne dokumentacije,
– izjava o sposobnosti za izvedbo posla,
– izjava popolnosti ponudbenih cen,
– garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec referenčna lista ponudnika pri izvedbi najmanj dveh naročil
enakih ali podobnih del in storitev v zadnjih
treh letih, minimalne vrednosti vsakega naročila 10 milijonov SIT brez DDV,
– minimalni plačilni rok je 60 dni,
– izjava o predvidenih podizvajalcih,
– izjava o zavarovanju dejavnosti,
– izjava o zagotavljanju kontrole kakovosti in upoštevanju veljavnih predpisov,
– izjava o resničnih in nezavajajočih podatkih.
IV.1 Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. najnižja cena – do 70 točk,
2. reference – do 20 točk,
3. fiksnost cen – do 10 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-15/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče proti plačilu 20.400
SIT (z DDV) na transakcijski račun št.
01277-0100001755 pri Banki Slovenije do
15. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za odpiranje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 24. 5. 2006 ob 11. uri; v veliki sejni
sobi Občine Moravče, Vegova 7, Moravče.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 4. 2006.
Občina Moravče
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Št. 961-05/2006
Ob-11380/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661, faks 01/47-45-212,
elektronska pošta: jana.sustersic@zpiz.si;
natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.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 23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-05/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje varovanja in opravljanje receptorskih storitev v objektih in prostorih
ZPIZ in ZZZS (OE Maribor in OE Celje).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Trbovlje, Celje,
Laško, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje
pri Jelšah, Žalec, Koper, Kranj, Jesenice,
Maribor, Ptuj, Ormož, Slovenska Bistrica,
Ptuj, Lenart, Murska Sobota, Nova Gorica,
Novo mesto, Krško, Črnomelj.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.61.00.00-8; pomožni predmet, glavni besednjak: 74.61.30.00-9; 74.61.10.00-5.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 23.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.61.00.00-8; pomožni predmet, glavni besednjak: 74.61.10.00-5; 74.61.30.00-9.
2) Kratek opis:
Izvajanje varovanja in opravljanje receptorskih storitev na lokacijah:
I/a. Poslovna stavba ZPIZ, Kolodvorska
ulica 15, Ljubljana,
I/b. Poslovna stavba ZPIZ, Trg OF 12 in
13, Ljubljana,
I/c. Poslovni prostori ZPIZ, Masarykova
17, Ljubljana,
I/d. Poslovni prostori ZPIZ, Linhartova
51, Ljubljana,
I/e. Arhivski prostori ZPIZ, Štefanova 5,
Ljubljana,
I/f. Poslovni prostori ZPIZ, OE Ljubljana, Izpostava Trbovlje, Sallaumines 2, Trbovlje.
3) Obseg ali količina: kot je navedeno
v 2. točki.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.61.00.00-8; pomožni predmet, glavni besednjak: 74.61.10.00-5; 74.61.30.00-9.
2) Kratek opis:
Izvajanje varovanja in opravljanje receptorskih storitev na naslednjih lokacijah:
II/a Poslovni prostori ZPIZ, OE Celje,
Gregorčičeva 5a, Celje,
II/b Poslovni prostori ZZZS, OE Celje,
Gregorčičeva 5a, Celje.
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3) Obseg ali količina: kot je navedeno
v 2. točki.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.61.00.00-8; pomožni predmet, glavni besednjak: 74.61.10.00-5.
2) Kratek opis:
Izvajanje varovanja na lokaciji:
Poslovni prostori ZPIZ, OE Celje, Trg
celjskih knezov 6, Celje.
3) Obseg ali količina: kot je navedeno
v 2. točki.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.61.00.00-8; pomožni predmet, glavni besednjak: 74.61.10.00-5.
2) Kratek opis:
Izvajanje varovanja na naslednjih lokacijah:
IV/a Poslovni prostori ZZZS, OE Celje,
Izpostava Laško, Kidričeva 5, Laško,
IV/b Poslovni prostori ZZZS, OE Celje,
Izpostava Slovenske Konjice, Mestni trg 18,
Slovenske Konjice,
IV/c Poslovni prostori ZZZS, OE Celje,
Izpostava Šentjur, Mestni trg 2, Šentjur,
IV/d Poslovni prostori ZZZS, OE Celje,
Izpostava Šmarje pri Jelšah, Rogaška cesta
25, Šmarje pri Jelšah,
IV/e Poslovni prostori ZZZS, OE Celje,
Izpostava Žalec, Pečnikova 1, Žalec.
3) Obseg ali količina: kot je navedeno
v 2. točki.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.61.00.00-8; pomožni predmet, glavni besednjak: 74.61.10.00-5.
2) Kratek opis:
Izvajanje varovanja na naslednji lokaciji:
Poslovni prostori ZPIZ, OE Koper, Pristaniška 12, Koper.
3) Obseg ali količina: kot je navedeno
v 2. točki.
Sklop št. 6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.61.00.00-8; pomožni predmet, glavni besednjak: 74.61.10.00-5; 74.61.30.00-9.
2) Kratek opis:
Izvajanje varovanja in opravljanje receptorskih storitev na naslednjih lokacijah:
VI/a Poslovni prostori ZPIZ, OE Kranj,
Stara cesta 11, Kranj,
VI/b Poslovni prostori ZPIZ, OE Kranj,
Izpostava Jesenice, Ulica Maršala Tita 73,
Jesenice.
3) Obseg ali količina: kot je navedeno
v 2. točki.
Sklop št. 7
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.61.00.00-8; pomožni predmet, glavni besednjak: 74.61.10.00-5; 74.61.30.00-9.
2) Kratek opis:
Izvajanje varovanja in opravljanje receptorskih storitev na naslednjih lokacijah:
VII/a Poslovni prostori ZPIZ, OE Maribor,
Sodna ulica 15, Maribor,
VII/b Poslovni prostori ZZZS, OE Maribor, Sodna ulica 15, Maribor.
3) Obseg ali količina: kot je navedeno
v 2. točki.
Sklop št. 8
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.61.00.00-8; pomožni predmet, glavni besednjak: 74.61.10.00-5.

2) Kratek opis:
Izvajanje varovanja na naslednjih lokacijah:
VIII/a Poslovni prostori ZPIZ, OE Maribor, Izpostava Ptuj, Trstenjakova 9, Ptuj,
VIII/b Poslovni prostori ZPIZ, OE Maribor, Arhiv, pisarne, Ptujska 184, Maribor.
3) Obseg ali količina: kot je navedeno
v 2. točki.
Sklop št. 9
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.61.00.00-8; pomožni predmet, glavni besednjak: 74.61.10.00-5.
2) Kratek opis:
Izvajanje varovanja na naslednjih lokacijah:
IX/a Poslovni prostori ZZZS, OE Maribor, Izpostava Ormož, Ptujska cesta 25/b,
Ormož,
IX/b Poslovni prostori ZZZS, OE Maribor,
Izpostava Slovenska Bistrica, Partizanska
cesta 21, Slovenska Bistrica,
IX/c Poslovni prostori ZZZS, OE Maribor,
Izpostava Ptuj, Vodnikova 2, Ptuj,
IX/d Poslovni prostori ZZZS, OE Maribor, Izpostava Lenart, Kraigherjeva 19/b,
Lenart.
3) Obseg ali količina: kot je navedeno
v 2. točki.
Sklop št. 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.61.00.00-8; pomožni predmet, glavni besednjak: 74.61.10.00-5.
2) Kratek opis:
Izvajanje varovanja na naslednji lokaciji:
Poslovni prostori ZPIZ, OE Murska Sobota, Kocljeva 12d, Murska Sobota.
3) Obseg ali količina: kot je navedeno
v 2. točki.
Sklop št. 11
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.61.00.00-8; pomožni predmet, glavni besednjak: 74.61.10.00-5.
2) Kratek opis:
Izvajanje varovanja na naslednji lokaciji:
Poslovni prostori ZPIZ, OE Nova Gorica,
Kidričeva 13, Nova Gorica.
3) Obseg ali količina: kot je navedeno
v 2. točki.
Sklop št. 12
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.61.00.00-8; pomožni predmet, glavni besednjak: 74.61.10.00-5; 74.61.30.00-9.
2) Kratek opis:
Izvajanje varovanja in opravljanje receptorskih storitev na naslednjih lokacijah:
XII/a Poslovni prostori ZPIZ, OE Novo
mesto, Novi trg 9, Novo mesto,
XII/b Poslovni prostori ZPIZ, OE Novo
mesto, Pisarna Krško, Cesta krških žrtev
67, Krško,
XII/c Poslovni prostori ZPIZ, OE Novo
mesto, Pisarna Črnomelj, Kolodvorska 34,
Črnomelj.
3) Obseg ali količina: kot je navedeno
v 2. točki.
Sklop št. 13
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.61.00.00-8; pomožni predmet, glavni besednjak: 74.61.10.00-5.
2) Kratek opis:
Izvajanje varovanja na naslednji lokaciji:
Poslovni prostori ZPIZ, OE Ravne na
Koroškem, Izpostava Velenje, Prešernova
7, Velenje.
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3) Obseg ali količina: kot je navedeno
v 2. točki.
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: izvajanje varovanja in opravljanje receptorskih
storitev na lokacijah, ki so razdeljene na
13. sklopov. Sklopi so razvidni iz priloge B
– podatki o sklopih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 4% od vrednosti ponudbe z vključenim DDV, izdana s strani banke, ki mora veljati še 90 dni od dneva odpiranja ponudb;
2. izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 8%
od vrednosti pogodbe z vključenim DDV, ki
mora veljati še 20 dni po poteku veljavnosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva prejema računa,
ki bo izstavljen po potrjeni opravljeni storitvi
za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba 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: kot ponudnik lahko v razpisu konkurira
vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za
dejavnost, ki je predmet razpisa in izpolnjuje
vse v objavi in razpisni dokumentaciji navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodnega registra. V primeru, da sodnega registra ni, mora ponudnik
predložiti enakovreden dokument, ki ga izda
pristojni sodni ali upravni organ v državi ponudnika iz katerega je razvidno:
– da ponudniku ni bila izročena pravnomočna sodba zaradi sodelovanja v kriminalnih združbah, korupciji, goljufijah in pranju
denarja,
– da ponudnik ni v stečaju, bodisi v postopku likvidacije, da z njegovimi posli ne
upravlja sodišče, da se ni začel postopek z
upniki, da ni opustil poslovno dejavnost in
ni v katerikoli podobni okoliščini, ki izhaja iz
sorodnega postopka po nacionalnih zakonih
ali predpisih,
– da ni predmet v postopku za objavo
stečaja, naloga za prisilno likvidacijo ali sodne uprave ali dogovora z upniki bodisi v
drugih podobnih postopkih po nacionalnih
zakonih ali predpisih;
2. zaprisežena izjava ponudnika pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali
drugim pristojnim organom v državi ponudnika, iz katere bodo razvidne zgoraj naštete
alinee, če le te niso razvidne iz registracije
oziroma enakovrednega dokumenta.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. bilanca stanja ali izvlečki iz bilance
stanja, če zakonodaja države, v kateri je
ponudnik registriran, zahteva objavo bilance stanja (ponudniki iz Slovenije predložijo

BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2004,
ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve oziroma 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);
2. potrdilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov in
prispevkov za socialno varnost v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima ponudnik sedež, ali določbami države naročnika;
3. poročilo pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za predmetno javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov, zapadle do dneva oddaje
ponudbe na predmetni javni razpis. Mnenje
pooblaščenega revizorja na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejše od 15 dni od
datuma revizorjevega poročila.
Ponudnik, ki ni rezident Republike Slovenije, za izpolnjevanje pogojev pod točkami 2 in 3 predloži dokumente, ki jih izdajo
pristojni organi države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo Ministrstva za notranje zadeve
o številu zaposlenih oseb, navedenih v 19.
do vključno 23. členu Zakona o zasebnem
varovanju – ZzasV (Ur. l. RS, št. 126/03), ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika;
2. licenca za varovanje premoženja, pridobljena od Ministrstva za notranje zadeve,
skladno z Zakonom o zasebnem varovanju
ZzasV (Ur. l. RS, št. 126/03), ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
3. licenca za upravljanje z varnostnonadzornim centrom, pridobljena od Ministrstva za notranje zadeve, skladno z Zakonom o zasebnem varovanju – ZzasV (Ur.
l. RS, št. 126/03), ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika;
4. pogodba o zagotavljanju uporabe
varnostno-nadzornega centra ter veljavno
licenco njegovega lastnika za upravljanje
z varnostno-nadzornim centrom, ki je pridobljena skladno z določili Zakona o zasebnem varovanju – ZzasV (Ur. l. RS, št.
126/03) in izkazuje zadnje stanje izvajalca,
ki upravlja s tem centrom.
Opomba: pogodbo in licenco iz točke 4
so dolžni dostaviti vsi ponudniki, ki so se
javili na posamezne sklope, vendar pa nimajo zagotovljenega svojega lastnega varnostno-nadzornega centra, skladno z določili 31. člena ZzasV. V pogodbi morata biti
natančno opredeljena način in najkrajši čas,
v katerem lahko operativna skupina izvajalca storitev varovanja posreduje v varovanih
objektih in prostorih naročnika v primeru vlomnega, požarnega ali drugega alarma;
5. pooblastilo za izvajanje požarnega
varovanja, izdano s strani Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo
Republike Slovenije, skladno s Pravilnikom
o pogojih za izvajanje požarnega varovanja
(Ur. l. RS, št. 64/95), ki ni starejše od pet let,
gledano od dneva njene izdaje;
6. pogodba za zavarovanje odgovornosti, skladno z določili 37. člena Zakona o
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zasebnem varovanju – ZzasV (Ur. l. RS,
št. 126/03) za škodo, ki bi utegnila nastati
naročniku storitev varovanja ali tretji osebi
v zvezi z opravljanjem storitev zasebnega
varovanja;
7. referenčna lista ponudnika z navedbo
vsaj 10 naročnikov, pri katerih je ponudnik v
zadnjih treh letih pred objavo predmetnega
javnega naročila izvajal storitve varovanja
(s pomočjo v objekte in prostore vgrajenih sistemov tehnične zaščite) in opravljal
receptorske storitve, skupaj z referenčnimi
potrdili naročnikov.
Ponudnik, ki ni rezident Republike Slovenije, za izpolnjevanje pogojev pod točkami
1, 2, 3 in 5 predloži dokumente, ki jih izdajo
pristojni organi države, kjer ima ponudnik
svoj sedež;
8. izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
ustrezne kadre, ki so sposobni izvesti pogodbo;
9. izjava ponudnika o možnosti zamenjave varnostnikov;
10. izjava ponudnika, da sprejema vse
pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo
javnega naročila, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije in da vse predložene fotokopije ustrezajo
originalom;
11. potrdila o pridobljenih certifikatih kakovosti s področja opravljanja storitev varovanja. Kolikor ponudnik ne predloži nobenega potrdila, ga naročnik ne bo izločil
iz nadaljnjega postopka, saj to potrdilo ni
pogoj, temveč podmerilo v tem postopku;
12. v primeru podizvajalcev za zagotavljanje varnostno-nadzornega centra:
– fotokopija veljavne pogodbe o zagotavljanju varnostno – nadzornega centra,
sklenjena med ponudnikom in podizvajalcem,
– veljavna licenca podizvajalca za upravljanje z varnostno nadzornim centrom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zasebnem varovanju.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– ponudbena cena – 87%,
– celovitost ponudbe – 13%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-05/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 6. 2006.
Cena: 1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
na transakcijski račun št. 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob osebnem prevzemu oziroma v pisni
zahtevi, s tem da naročniku posreduje tudi
podatke o polnem in točnem naslovu firme
in identifikacijsko številko za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni
strani ZPIZ brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 6. 2006 do 9. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 6. 2006
ob 10.30; Ljubljana, Kolodvorska ulica 15.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Potencialni ponudnik lahko prevzame
razpisno dokumentacijo tudi osebno in sicer na vložišču ZPIZ, Kolodvorska ulica 15,
Ljubljana vsak dan med 12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 4. 2006.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 025-23/2006
Ob-11401/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50, faks
01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Ljubljana, kontaktna oseba: Damjan Oražem, Tržaška 2, Ljubljana,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-06-00,
faks 01/241-06-40, elektronska pošta: Damjan.Orazem@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 1A, št. 5.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve mobilne telefonije in mobilni telefonski aparati.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Slovenije, 15
organizacijskih enot.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
variantne ponudbe glede vrst naročniških
paketov niso dopustne. Dovoljene in zaželene so ponudbe večih vrst mobilnih aparatov,
vendar pod sledečimi pogoji:
– v ponudbi enega ponudnika je dopustna ena kombinacija tipov in števila kosov
aparatov, in sicer taka, da znaša vsota 800
kosov;
– dovoljeno je ponuditi največ 3 vrste
različnih tipov mobilnih aparatov;
– od vsakega ponujenega tipa mobilnega aparata ponujeno število ne sme biti
manjše od 50.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: enoletne storitve mobilne telefonije za okvirno
800 naročniških razmerij ter enkratna dobava mobilnih aparatov in SIM kartic (vsakega
po 800 kosov).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe,
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (obveznost izbranega ponudnika).
Podrobno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je najmanj 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:
– registracija pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– 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 proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
– ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– je ekonomsko-finančno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
2. kopija priglasitve Agenciji za pošto in
elektronske komunikacije RS na podlagi 5.
člena Zakona o elektronskih komunikacijah
(Ur. l. RS, št. 43/04), iz katere je razvidno,
da je ponudniku omogočeno opravljanje govornih storitev v javnem mobilnem omrežju in prenos podatkov v javnem mobilnem
omrežju;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, iz katerega je razvidno, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen;
4. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Če poslovanje ponudnika
vodi izredna uprava ali če je uveden kateri
koli drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri
ima sedež;
5. potrdilo davčnega ali drugega prisojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima

sedež v tujini, poravnal Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo, da je
ekonomsko-finančno sposoben:
– pravne osebe: potrjena obrazca BON 1
ali BON 1P in BON 2.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena storitev,
2. ponudbena cena aparatov,
3. pokritost ozemlja z GSM signalom,
4. dodatna merila po razpisni dokumentaciji (možnost nastavitve alarmov glede
doseganja limita, možnost nadzora porabe
preko mobilnega portala, možnost uporabe
lokacijskih storitev, popust na redno ceno
mobilnih aparatov).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 5. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
Cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT
z upoštevanim DDV. Znesek se nakaže na
TRR št.: 01100-6030234244 pri Upravi za
javna plačila, sklic na št. 101-972. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo o plačilu in posredovati naslednje podatke: naziv, naslov,
davčno številko (če je davčni zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 5. 2006 ali 26 dni
od odposlanja obvestila, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pri odpiranju ponudb
so lahko navzoči pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 5. 2006
ob 8. uri, Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 430-104/2006
Ob-11421/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
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– 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 naroočnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za oddajo naročila storitve po odprtem postopku za zagotavljanje
asistence pri uporabi strojne in programske opreme proizvajalca Cisco Systems, št.
430-104/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Generalna policijska
uprava in policijske uprave na območju celotne države.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je zagotavljanje
asistence pri uporabi strojne in programske opreme proizvajalca Cisco Systems,
ki vključuje:
– asistenco,
– preventivne aktivnosti,
– svetovalne storitve.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.52.00.00.
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: opis in
količina opreme, na katero se nanaša predmet javnega razpisa, je naveden v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
116,666.667 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
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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.
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.
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:
– seznam najpomembnejših storitev v
zadnjih treh letih,
– izjavo in dokazila ponudnika o strokovni usposobljenosti kadra, ki bo izvajal
storitev.
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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. cena
91
2. interdisciplinarnost
9
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-104/2006.
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: 26. 5. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da; 4.000
SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43010406, za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
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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: 29. 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: 30. 5.
2006 ob 13. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1) in III.2.2): tuji ponudniki
predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer
ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen,
državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo vseh
navedenih primerov v omenjenih točkah,
lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno pred
pristojnim organom države, kjer ima svoj
sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, če
tako določa nacionalni zakon. V Republiki
Sloveniji se izjava podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo
dano pod prisego.
Naročnik si, v skladu s 97. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04ZJN1-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: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Mi-
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nistrstvo 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:
14. 4. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-11531/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ivančna Gorica, kontaktna oseba: mag.
Janja Garvas Hočevar, Sokolska 8, 1295
Ivančna Gorica, Slovenija, tel. 01/78-78-385,
faks 01/78-77-697, elektronska pošta:
obc.ivancna.gorica@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 1A/02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0028/2006-JGH.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok
v Občini Ivančna Gorica v šolskem letu
2006/2007, z možnostjo podaljšanja za
šolsko leto 2007/2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Ivančna Gorica.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60.11.31.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: OŠ Stična: prevoz osnovnošolskih otrok v in iz matične šole OŠ Stična ter podružničnih šol Ambrus, Zagradec,
Krka, Muljava in Stična.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta podrobno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006, dobava
24. 6. 2007.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: OŠ Stična-Podružnična
šola Višnja Gora: prevoz osnovnošolskih
otrok v in iz podružnične šole OŠ Višnja
Gora.
3) Obseg ali količina: podroben obseg
in količina sta navedena v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006, dobava
24. 6. 2007.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: OŠ Ferdo Vesel Šentvid
pri Stični ter Podružnični šoli Hrastov Dol
in Temenica: prevoz šoloobveznih otrok v
in iz osnovne šole OŠ Ferdo Vesel Šentvid
pri Stični ter podružničnih šol Hrastov Dol
in Temenica.
3) Obseg ali količina: podroben obseg
in količina sta navedena v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006, dobava
24. 6. 2007.
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Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudnik mora ponuditi posamezno razpisno
območje (sklop) v celoti. Ponudnik lahko
ponudi eno, več ali vsa razpisana območja
(sklope). Natančen obseg del je razviden iz
razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 24. 6.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti (zaokroženo navzgor),
izstavljene v skladu z vzorcem garancije
predloženim v razpisni dokumentaciji, z veljavnostjo do 12. 8. 2006. Omenjeno garancijo mora priložiti ponudnik v primeru, če je
vrednost ponudbe (za vse sklope, dva ali
enega) za šolsko leto nad 30,000.000 SIT;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti naročniku
najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe v
višini 5% pogodbenega zneska, vsebinsko
skladno s priloženim vzorcem iz razpisne
dokumentacije ter z veljavnostjo 45 dni po
preteku veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo opravljene storitve plačeval mesečno.
Prevoznik bo do desetega v mesecu izstavil
račun za pretekli mesec. Naročnik bo račun
poravnal v 30 dneh po prejemu, skladno z
veljavno zakonodajo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba ali drug pravni akt
o skupni izvedbi naročila z navedbo nosilca
in opredelitvijo odgovornosti posameznih
podizvajalcev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) dokazilo o registraciji podjetja ponudnika in morebitnih podizvajalcev;
b) odločba o izpolnjevanju pogojev za
ponudnika in morebitne podizvajalce;
c) potrdilo, 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 ter da ni uveden oziroma bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države
v kateri ima sedež (za ponudnika in morebitne podizvajalce);
d) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik in morebitni pod
izvajalec-i ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Potrdilo ne sme biti starejše od enega
meseca od dneva odpiranja ponudb;
e) potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih in drugih obveznih dajatvah ali
poslovnih obveznostih v skladu s predpisi
države, kjer ima ponudnik sedež (za ponudnika in morebitne podizvajalce);
f) izjava ponudnika oziroma podizvajalca, da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odloč-

ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodba ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljati dejavnost;
g) izjava ponudnika oziroma podizvajalca, da v preteklih treh letih pred objavo
naročila njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
A) BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2005 (zahtevanega obrazca ni mogoče nadomestiti z drugim obrazcem), ki na dan
odpiranja ni starejši od treh mesecev.
Samostojni podjetniki predložijo davčni
napovedi za leti 2004 in 2005 (vključno z
bilanco stanja in izkazom uspeha), potrjeno
s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o stanju na transakcijskih računih
(za vse odprte račune) za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem
ponudb.
Pogoj za udeležbo na razpisu je:
a) da je znašala višina letnih celotnih skupnih prihodkov ponudnika v posameznem
letu v letih 2004 in 2005 najmanj dvokratna
vrednost njegove ponudbe z DDV (iz obrazca ponudbe – vrstica 5, zadnji stolpec);
b) da ponudnikovi in podizvajalčevi transakcijski računi v zadnjih šestih mesecih
niso bili blokirani več kot 5 dni skupaj.
Pogoj pod a) ponudnik lahko izpolni kumulativno skupno s podizvajalci, pogoj pod
b) pa mora izpolniti ponudnik in vsak podizvajalec.
Če ponudnik posluje manj kot dve leti naj
predloži ustrezno dokumentacijo za obdobje
poslovanja, v tem primeru morajo znašati
celotni skupni prihodki za obdobje poslovanja najmanj trikratno skupno končno ponudbeno ceno (iz obrazca ponudbe – vrstica 5,
zadnji stolpec).
B) Poročilo pooblaščenega revizorja, ki
bo potrjevalo, da ima ponudnik poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. Potrebno bo v primeru, če ponudbena vrednost
presega 50,000.000 SIT.
C) Izpolnjena izjava ponudnika po Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih
porabnikov (priložena v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
a) Licenca za opravljanje prostega cestnega prevoza oseb v notranjem cestnem
prometu (za ponudnika in podizvajalce).
b) Seznam vozil in voznikov z licenco (za
ponudnika in podizvajalce).
c) Seznam vozil in voznikov, ki jih bo
ponudnik oziroma podizvajalec vključil v izvajanje šolskih prevozov (izvzet iz seznama
pod točko III 2.1.3. b.) in ki izpolnjujejo pogoje, določene v Pravilniku o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok:
– seznam vozil mora vsebovati reg. št.,
število sedežev in letnik izdelave,
– seznam voznikov mora vsebovati leta
veljavnosti vozniškega dovoljenja za vožnjo
motornih vozil ustrezne kategorije in leta neprekinjene poklicne vožnje avtobusa.
d) Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izkazati, da je sposoben izvesti javno
naročilo. Kot dokazilo za izpolnitev pogojev
mora ponudnik priložiti:
– izjavo o že prevzetih obveznostih (po
pogodbah in voznih redih) za obdobje sep-
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tember 2006 – junij 2007 s številom že angažiranih vozil in voznikov, o razpolaganju
z zadostnim številom ustreznih vozil oziroma pridobitvi zadostnega števila ustreznih
vozil;
– izjavo, da je skladno z zahtevami naročnika kadrovsko in finančno sposoben izvesti javno naročilo;
– izjavo o tehnični brezhibnosti vozil;
– dokazilo o razpolaganju z zadostnim
parkirnim prostorom ali ustrezno dokazilo (dvostranski akt kot npr. predpogodba,
namera…) o pridobitvi zadostnega števila
parkirišč za vsa vozila, ki bodo vključena v
izvedbo javnega naročila.
Parkirni prostor mora izpolnjevati pogoje
iz Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta za motorna in
priklopna vozila ter mesta za njihovo vzdrževanje.
– izjavo o sposobnosti zagotavljanja nadomestila v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika.
Pogoje pod prvo, drugo in četrto alineo
točke III. 2.1.3., lahko ponudnik izpolni skupno s podizvajalci.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1-UPB3,
Ur. l. RS, št. 26/05), Pravilnik o pogojih, ki
jih mora izpolnjevati vozila in voznik vozil,
s katerimi se prevažajo skupine otrok (Ur.
l. RS, št. 110/04 in 67/05) in druga veljavna zakonodaja, ki se nanaša na predmet
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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0028/2006JGH.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 6. 2006.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: zainteresirani
ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo osebno na sedežu naročnika
po predhodnem plačilu dokumentacije na
račun naročnika, št. 01239-0100002162,
s pripisom: javni razpis – izvajanje šolskih
prevozov.
Razpisna dokumentacija je na voljo vsak
delovnik od 8. do 13. ure, v sredo do 16. ure
na sedežu naročnika, ob predložitvi potrdila
o plačilu zneska.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 6. 2006 do 8.30.
Ponudbo se odda v sprejemno pisarno
Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295
Ivančna Gorica.
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. 11. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje oziroma zastopanje ponudnika pri
odpiranju ponudb.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 6. 2006
ob 10. uri; sejna soba – Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 4. 2006.
Občina Ivančna Gorica
Ob-11533/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Prostovoljno gasilsko društvo Podturn, kontaktna oseba: Cveto Fink, Podturn 12, 8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, tel. 07/30-66-950,
faks 07/30-66-951.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Dolenjske Toplice,
kontaktna oseba: Goran Udovč, Podturn
12, 8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, tel.
07/38-45-184, faks 07/38-45-190, elektronska pošta: obcina.dtoplice@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Dolenjske Toplice, kontaktna oseba: Goran Udovč, Zdraviliški trg
8, 8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, tel.
07/38-45-184, faks 07/38-45-190, elektronska pošta: obcina.dtoplice@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Dolenjske Toplice, kontaktna oseba: Goran Udovč, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, tel. 07/38-45-484,
faks 07/38-45-190, elektronska pošta: obcina.dtoplice@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
finančni najem, ki obsega nabavo gasilskega vozila GV-V1 4X4 in manjkajoče
opreme po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije (GZS).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež PGD Podturn,
Podturn 12, 8350 Dolenjske Toplice.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
66.14.00.00-3; dodatni predmeti, glavni besednjak: 34.14.42.10-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: finančni
najem, ki obsega nabavo gasilskega vozila
GV-V1 4X4 in manjkajoče opreme po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije (GZS).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev in/ali 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(OBR. K1) razpisne dokumentacije v višini
2,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (OBR. K2) razpisne
dokumentacije, v višini 10% pogodbene
vrednosti, izbrani ponudnik jo predloži najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe;
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– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (OBR. K3) razpisne
dokumentacije v višini 10% pogodbene vrednosti; ponudnik jo predloži po primopredaji
vozila. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
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
naročila, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 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;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, poslovanje ponudnika
ni sme voditi izredna uprava, oziroma ne
sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– da ima poravnane davke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev ali dobaviteljev;
– da izpolni in podpiše izjavo o sposobnosti izvedbe javnega naročila;
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika;
– da je ekonomsko – finančno sposoben;
– da znaša višina letnih celotnih skupnih
prihodkov ponudnika v preteklih treh poslovnih letih najmanj v višini trikratne ponujene
vrednosti javnega naročila in da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih
ni bil blokiran. Če ponudnik posluje manj kot
3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki
v preteklem letu najmanj štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
ali kadrovskimi zmogljivostmi;
– da je bil ponudnik v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe pozitivno ocenjen pri
dobav vsaj enega gasilskega vozila, ki je
po naravi in obsegu enakovredno razpisanemu;
– da predloži seznam kadrov kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji;
– da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
(redni izpis iz sodnega registra), ki izkazuje
zadnje pravno relevantno stanje za pravne
osebe oziroma fotokopija potrdila o vpisu v
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register samostojnih podjetnikov (vključno z
dejavnostmi) pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki izkazuje zadnje pravno – relevantno stanje za fizične osebe (samostojne
podjetnike posameznike);
– izpisek iz sodne upravne ali druge
ustrezne evidence – kopijo dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom ali enakovredno
potrdilo, ki ga izda pristojni organ, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom oziroma podpisana in žigosana izjava ponudnika, da za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebuje posebnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– potrdilo, izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da se zoper njega ne vodi postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ter da
ni bil uveden katerikoli drug zgornjim postopkom soroden postopek kot to zahteva
priloga razpisne dokumentacije;
– originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS o poravnavi vseh davkov in prispevkov, ki ne sme biti starejše
od 30 dni;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni;
– podpisana in žigosana izjava podizvajalcev, ki sodelujejo s ponudnikom pri ponudbi, da je imel ponudnik v obdobju enega
leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno, pravilno in v celoti poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije;
– dogovor oziroma pogodbo o sodelovanju med izvajalcem in podizvajalci;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da bo skladno z zahtevami naročnika
tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo,
kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ima do naročnika poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilance uspeha za leto 2002, 2003,
2004 (bilance morajo biti revidirane) v primeru, da je ponudnik po zakonu zavezan
k reviziji letnih računovodskih izkazov oziroma, če teh zaradi pravnega statusa nima
pa davčne napovedi za ta leta;
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– tabela z vpisanimi podatki o celotnih
skupnih prihodkih za pretekla tri leta kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– BON 2 ali enakovredno drugo dokazilo oziroma potrdilo ponudnikove poslovne
banke, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih pred izdajo BON 2 oziroma potrdila ni
bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam opravljenih storitev v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe s področja
nabave gasilskih vozil kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije, vključno z dokazili
v obliki potrdila za vsak posel – pogodbo posebej, izdanih s strani končnih naročnikov, ki
potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti;
– seznam kadrov ponudnika, ki bodo odgovorni za izvajanje javnega naročila kot to
zahteva priloga 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: 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. ponudbena cena – do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe – največ do 23 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun št. 02970-0012740894 NLB.
Pred dvigom razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu.
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 31. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno – osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 5. 2006
ob 10. uri; sejna soba Občinske uprave
Občine Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8,
8350 Dolenjske Toplice.
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: 14. 4. 2006.
Prostovoljno gasilsko društvo Podturn
Ob-11536/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, 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 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 09/2006 O&T.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oblikovanje in tiskanje tiskovin za potrebe Davčne uprave Republike Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: storitve se naročajo s
sedeža naročnika. Dobava je pretežno na
sedež naročnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.10.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: glej razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na spletni strani
naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT so ponudniki dolžni predložiti
s ponudbo. Veljati mora do vključno 25. 7.
2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je 30 dni od prejema računa za posamezno naročilo.
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 ni bil pravnomočno obsojen
zaradi storitve kaznivega dejanja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, kar za gospodarske družbe
pomeni, da sodijo vsaj v bonitetni razred 3C
za leto 2004, da imajo v zadnjih 6 mesecih 0
dni dospelih neporavnanih obveznosti in da
na dan pred izstavitvijo obrazca BON-2 niso
imele dospelih neporavnanih obveznosti;
– ponudniki morajo, če skupna ponudbena vrednost z DDV presega 50,000.000 SIT,
v ponudbi predložiti poročilo pooblaščenega
revizorja, ki potrjuje, 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:
– dokazila o izkušnjah na področju oblikovanja in tiskanja;
– ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti tiskovine, ki jih je v letu 2005
in/ali 2006 izdelal za svoje naročnike. Tisko-
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vine morajo biti ponudnikovi lastni tiskarski
izdelki. Priložiti mora najmanj en izvod tiskovin iz vsake točke:
letno poročilo, drugi dve publikaciji ali tiskovini, ki ustrezata predmetu tega razpisa,
ponudnik lahko predloži tudi druge vzorce
svojih izdelkov.
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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
430-35/2006-01111-00.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 5. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na spletni
strani naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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 25. 7. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 5. 2006
ob 10. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje pravico, da po postopku s pogajanji brez predhodne objave, skladno z 2.
točko 97. člena Zakona o javnih naročilih
(ZJN-1A) oziroma 4.b odstavkom 31. člena
direktive 2004/18/EC, odda istovrstna dela
izbranemu izvajalcu tudi za prihodnja leta
pod pogojem, da niso pretekla 3 leta od
podpisa prve pogodbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Ob-11539/06
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) 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 ga je določil naročnik: vzdrževanje vozi – lahkih dostavnih
(LDV), srednjih dostavnih (SDV), osebnih
vozil (OV) in tovornih vozil (TV) znamke Renault, Fiat, Iveco, Mercedes Benz in Man za
obdobje dveh let.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj izvedbe:
Po lokacijah:
– 54 lokacij za vozila znamke Renault,
– 31 lokacij za vozila znamke Fiat,
– lokaciji za vozila znamke Iveco,
– lokacije za vozila znamke Mercedes
Benz,
– 2 lokaciji za vozila znamke MAN.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje vozil po sklopih:
1. sklop – 54 lokacij za vozila znamke
Renault,
2. sklop – 31 lokacij za vozila znamke
Fiat,
3. sklop – 2 lokaciji za vozila znamke
Iveco,
4. sklop – 3 lokacije za vozila znamke
Mercedes Benz,
5. sklop – 2 lokaciji za vozila znamke
MAN.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50110000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: vzdrževanje vozil znamke Renault
1) Kratek opis: vzdrževanje vozil znamke
Renault po lokacijah.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50110000.
3) Količina ali obseg: vzdrževanje vozil
znamke Renault po lokacijah – 54 lokacij
navedenih v skupnem opisu naročila.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: vzdrževanje vozil znamke Fiat
1) Kratek opis: vzdrževanje vozil znamke
Fiat po lokacijah.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50110000.
3) Količina ali obseg: vzdrževanje vozil
znamke Fiat po lokacijah navedenih v skupni opredelitvi naročila.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: vzdrževanje vozil znamke Iveco
1) Kratek opis: vzdrževanje vozil znamke
Iveco po lokacijah.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50110000.
3) Količina ali obseg: vzdrževanje vozil
znamke Iveco po lokacijah navedenih v skupnem opisu naročila.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: vzdrževanje vozil Mercedes
Benz
1) Kratek opis: vzdrževanje vozil Mercedes Benz.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50110000.
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3) Količina ali obseg: vzdrževanje vozil
Mercedes Benz po lokacijah navedenih v
skupnem opisu naročila.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
Naslov: vzdrževanje vozil MAN
1) Kratek opis: vzdrževanje vozil MAN.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50110000.
3) Količina ali obseg: vzdrževanje vozil
MAN po lokacijah navedenih v skupnem
opisu naročila.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
11.1.9) Variante so dopustne: ne.
11.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: vzdrževanje vozil Renault za
lokacije:
1.1 Petrovče 16 LDV, 10 SDV in 4 OV;
1.2 Celje 3 LDV, 7 SDV in 4 OV;
1.3 Podplat 13 LDV in 1 SDV;
1.4 Slovenske Konjice 5 LDV;
1.5 Šentjur 9 LDV;
1.6 Velenje 5 LDV in 1SDV
1.7 Koper 19 LDV, 4 SDV in SOV;
1.8 Portorož 4 LDV;
1.9 Ilirska Bistrica 7 LDV;
1.10 Sežana 7 LDV in 1 SDV;
1.11 Postojna 6 LDV in 1 SDV;
1.12 Ljubljana 41 LDV, 48 SDV in SOV;
1.13 Ljubljana-Dobrunje 3 LDV;
1.14 Domžale 23 LDV;
1.15 Mengeš 3 LDV;
1.16 Medvode 3 LDV;
1.17 Vrhnika 5 LDV;
1.18 Logatec B LDV;
1.19 Cerknica 7 LDV;
1.20 Brezovica 5 LDV;
1.21 Kočevje 9 LDV;
1.22 Ivančna Gorica 4 LDV;
1.23 Trbovlje 8 LDV in 1 SDV;
1.24 Slovenj Gradec 6 LDV, 1 SDV in
1 OV;
1.25 Prevalje 12 LDV in 1 SDV;
1.26 Lenart v Slov. goricah 6 LDV;
1.27 Slovenska Bistrica 12 LDV in 1
SDV;
1.28 Radlje ob Dravi 3 LDV;
1.29 Maribor 30 LDV, 22 SDV in 15 OV;
1.30 Ptuj 15 LDV in 2 SDV;
1.31 Ormož 2 LDV;
1.32 Murska Sobota 21 LDV, 3 SDV in
2 OV;
1.33 Ljutomer 4 LDV;
1.34 Lendava 1 LDV in 1 SDV;
1.35 Dobrovnik SOV;
1.36 Gornja Radgona 7 LDV;
1.37 Novo mesto 4 LDV, 3 SDV in 4
OV;
1.38 Črnomelj 12 LDV in 2 SDV;
1.39 Trebnje 10 LDV;
1.40 Sevnica 7 LDV in 1 SDV;
1.41 Škocjan 5 LDV;
1.42 Brežice 9 LDV in 2 SDV;
1.43 Krško 9 LDV;
1.44 Nova Gorica 19 LDV, 5 SDV in
SOV;
1.45 Ajdovščina 9 LDV in 1 SDV;
1.46 Šempeter pri Gorici 7 LDV;
1.47 Tolmin 19 LDV;
1.48 Idrija 7 LDV;
1.49 Kranj 20 LDV, 6 SDV in 4 OV;
1.50 Jesenice 6 LDV in 1 SDV;
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1.51 Lesce 10 LDV in 1 SDV;
1.52 Žiri 6 LDV;
1.53 Škofja Loka 3 LDV;
1.54 Cerklje 4 LDV.
2. sklop: vzdrževanje vozil Fiat za lokacije:
2.1 Celje 21 LDV;
2.2 Škofja vas 4 LDV;
2.3 Rogaška Slatina 2 LDV;
2.4 Ljubno ob Savinji 4 LDV;
2.5 Koper 10 LDV;
2.6 Portorož 1 LDV;
2.7 Postojna 3 LDV;
2.8 Ljubljana 5 LDV in 4 SDV;
2.9 Domžale 11 LDV;
2.10 Vrhnika 10 LDV;
2.11 Dolenja vas 8 LDV;
2.12 Višnja Gora 8 LDV;
2.13 Slovenj Gradec2 LDV;
2.14 Prevalje 2 LDV;
2.15 Lenart v Slov. Goricah 1 SDV;
2.16 Slovenska Bistrica 1 LDV;
2.17 Radlje ob Dravi 1 LDV;
2.18 Maribor 10 LDV, 3 SDV in 4 OV;
2.19 Ptuj 3 LDV in 1SDV;
2.20 Ormož 3 LDV;
2.21 Vuzenica 1 LDV;
2.22 Murska Sobota 5 LDV in 1 SDV;
2.23 Ljutomer 5 LDV in 1SDV;
2.24 Novo mesto 12 LDV;
2.25 Trebnje 6 LDV in 1 SDV;
2.26 Sevnica 4 LDV;
2.27 Krško 1 LDV in 1 SDV;
2.28 Nova Gorica 5 LDV;
2.29 Tolmin 4 LDV;
2.30 Idrija 3 LDV;
2.31 Kranj 16 LDV in 1 SDV;
3. sklop: vzdrževanje vozil IVECO za lokacije:
3.1 Ljubljana 3 TV;
3.2 Maribor 2 TV;
4. sklop: vzdrževanje vozil Mercedes
Benz za lokacije:
4.1 Celje 5 TV;
4.2 Ljubljana 26 TV;
4.3 Maribor 15 TV;
5. sklop: vzdrževanje vozil MAN za lokacije:
5.1 Ljubljana 2 TV;
5.2 Maribor 1 TV.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora (ne glede na vrednost
ponudbe) kot garancijo za resnost ponudbe,
ponudbi priložiti originalno bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.
Originalno bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani
ponudnik, ne glede na vrednost ponudbe,
predložil najkasneje v desetih dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: naročnik bo račun plačal v
roku 30 dni od izdaje računa, ki ga izbrani
ponudnik posreduje naročniku po opravljeni
storitvi. Na računu mora biti označen sklic
na pogodbo.
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: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Izjava ekskluzivnega zastopnika za
znamko vozil, iz katere je razvidno, da potrjuje kadrovsko in tehnično usposobljenost
ponudnika za izvajanje zahtevanih opravil,
ki ne sme biti starejša od 1 meseca.
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Izjava ponudnika, da bo zagotovil elektronski prenos podatkov o stroških vzdrževanja v informacijski sistem naročnika.
Ekskluzivni zastopnik za znamko vozila
mora predpisati najnižje popuste (enkratne
in skupne – vrednostna tabela) za rezervne
dele in vzdrževalna dela ter najvišje dovoljene cene za rezervne dele in vzdrževalna
dela za naročnika, upoštevaje celoletnega prometa, ki ga Pošta Slovenije, d. o. o.
ustvarja na ravni države.
Pooblaščeni serviserji se ne bodo dogovarjali z ekskluzivnim zastopnikom za
znamko vozil glede najnižjih popustov za
rezervne dele. Glede na obseg prometa, ki
ga ustvarja Pošta Slovenije, pričakujemo,
da bo ekskluzivni zastopnik postavil mejnik
najnižjih ugodnosti po posameznih lokacijah
za pooblaščene serviserje na področju RS,
posamezni pooblaščeni serviserji pa lahko
ponudijo tudi več ugodnosti.
Izjava ponudnika, da bo brezplačno hranil rabljene pnevmatike, v primeru, da jih
je menjal.
Izjava ponudnika, da bo zagotovil brezplačno deponiranje in odstranitev neuporabnih delov, olj in pnevmatik.
Ponudnik mora razpolagati z vlečnim vozilom z nosilnostjo nad 31 in zagotavljati storitev
vleke 24 ur, če ponuja vzdrževalne storitve za
lokacije, ki imajo več kot 15 vozil. Ponudnik
mora kot dokazilo predložiti kopijo veljavnega
prometnega dovoljenja ali izjave o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vlečnega vozila ali kopijo drugega ustreznega dokumenta, ki vsebuje podatke o vozilu (npr. Potrdilo o skladnosti
za posamično odobreno vozilo ipd.)
Izjava, da ponudnik razpolaga z vsaj
štirimi dvigali nosilnosti najmanj 2,5 t in 1
dvigalom nosilnosti najmanj 31, če ponuja
vzdrževalne storitve za lokacijo z več kot
15 vozil.
Ponudnik mora imeti organizirano svoje
poslovanje v skladu s standardom SIST EN
ISO 9000, če ponuja vzdrževalne storitve
za lokacijo z več kot 15 vozil. Kot dokazilo
je potrebno k ponudbi priložiti kopijo pridobljenega certifikata.
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. Dokazilo o registraciji.
2. Dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Potrdilo o nekaznovanosti.
4. 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.
5. Izjava ponudnika, da je kadrovsko
sposoben izvesti JN.
6. Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
7. 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:

1. obrazec BON 1/P,
2. 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:
Ponudnik mora razpolagati z vlečnim vozilom z nosilnostjo nad 3 t in zagotavljati storitev
vleke 24 ur, če ponuja vzdrževalne storitve za
lokacije, ki imajo več kot 15 vozil. Ponudnik
mora kot dokazilo predložiti kopijo veljavnega
prometnega dovoljenja ali izjave o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vlečnega vozila ali kopijo drugega ustreznega dokumenta, ki vsebuje podatke o vozilu (npr. Potrdilo o skladnosti
za posamično odobreno vozilo ipd.) Izjava, da
ponudnik razpolaga z vsaj štirimi dvigali nosilnosti najmanj 2,5 t in 1 dvigalom nosilnosti
najmanj 3 t, če ponuja vzdrževalne storitve za
lokacijo z več kot 15 vozil.
Ponudnik mora imeti organizirano svoje
poslovanje v skladu s standardom SIST EN
ISO 9000, če ponuja vzdrževalne storitve
za lokacijo z več kot 15 vozil. Kot dokazilo
je potrebno k ponudbi priložiti kopijo pridobljenega certifikata.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– spodaj navedena merila (merila za
oddajo je treba navesti glede na njihovo
ponderiranje ali v padajočem zaporedju pomembnosti, če ponderiranja ni mogoče določiti iz dokazljivih razlogov):
Merila

Ponderiranje

1. višina popusta v % na uradni
cenik za rezervne dele po
segmentih
2. cena vzdrževanja vozil
3. cena prevoza poškodovanega
vozila
4. cena najema nadomestnega
vozila
5. širina področja, ki ga pokriva po
lokacijah

55
20
10
10
5

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 11-2006/JNS.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo: UL 2006/S 024 – 026633 z dne 4. 2.
2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za
dostop do dokumentacije: 2. 6. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: v primeru, da ponudnik želi prejeti razpisno dokumentacijo
po pošti, pošlje dokazilo o plačilu razpisne
dokumentacije po faksu, na št. 02/449-23-79
ali na zgoraj naveden e-naslov. Če si naročnik natisne sam razpisno dokumentacijo,
ki jo dobi na spletni strani Pošte Slovenije
www.posta.si, za razpisno dokumentacijo ni
potrebno plačilo.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2006 ob 12. uri.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 14. 8. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 6.
2006 ob 12. uri.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
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VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 4. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-11541/06
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) 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.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: pogodbeni prevozi za obdobje dveh
let.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve
Kategorija storitve: št. 20.
Glavni kraj izvedbe: določeno po sklopih.
Šifra NUTS: S10.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
pogodbeni prevozi za obdobje dveh let
po sklopih:
I. sklop: PLC Ljubljana–Kočevje–PLC
Ljubljana,
II. sklop: PLC Maribor–Črna na Koroškem–PLC Maribor,
III. sklop: PLC Maribor–Središče ob Dravi–PLC Maribor,
IV. sklop: prevoz tiskovin iz tiskarn na
območju Ljubljane do ekspedita v PLC Ljubljana,
V. sklop: Kočevje–Kočevska Reka–Vas–
Osilnica.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
63000000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov I. sklop: PLC Ljubljana–Kočevje–PLC Ljubljana
1) Kratek opis: I. sklop: PLC Ljubljana–
Kočevje–PLC Ljubljana Gre za prevoz poštne tvarine.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
63000000.
3) Količina ali obseg: I. sklop: PLC Ljubljana–Kočevje–PLC Ljubljana:
– od ponedeljka do petka 430 km, v soboto 294 km, od ponedeljka do petka 8
postankov v odhodu in 11 postankov v dohodu, ob sobotah 8 postankov v odhodu in
8 dohodu,
– od ponedeljka do petka od 4.05 do
7.30 in od 14. do 20.40,
– ob sobotah od 4.05 do 7.30 in od 10.50
do 15. ure.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov II. sklop: PLC Maribor–Črna na
Koroškem–PLC Maribor

1) Kratek opis: II. sklop: PLC Maribor–
Črna na Koroškem–PLC Maribor.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
63000000.
3) Količina ali obseg: II. sklop: PLC Maribor–Črna na Koroškem–PLC Maribor:
– ponedeljek 270 km, od torka do sobote
223 km, v ponedeljek 9 postankov v odhodu
in 6 postankov v dohodu, od torka do petka
6 postankov v odhodu in 6 postankov v dohodu, ob sobotah 6 postankov v odhodu in
8 postankov v dohodu,
– ob ponedeljkih od 3.55 do 7. ure in od
14. do 17.55,
– od torka do petka od 4.30 do 7. ure in
od 14. do 17.55,
– ob sobotah od 4.30 do 7.15 in od 12.15
do 15.30 ure.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov III. sklop: PLC Maribor–Središče
ob Dravi–PLC Maribor
1) Kratek opis: III. sklop: PLC Maribor–
Središče ob Dravi–PLC Maribor.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
63000000.
3) Količina ali obseg: III. sklop: PLC Maribor–Središče ob Dravi–PLC Maribor:
– od ponedeljka do sobote 202 km, od
ponedeljka do sobote 12 postankov v odhodu in 11 postankov v dohodu,
– ob ponedeljkih od 4.25 do 7.35 in od
14. do 16.45,
– od torka do petka od 4.30 do 7.35 in
od 14. do 16.45,
– ob sobotah od 5.25 do 8.10 in od 11.15
do 13.50.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov IV. sklop: prevoz tiskovin iz tiskarn na območju Ljubljane do ekspedita v
PLC Ljubljana
1) Kratek opis: IV. sklop: prevoz tiskovin
iz tiskarn na območju Ljubljane do ekspedita
v PLC Ljubljana.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
63000000.
3) Količina ali obseg: IV. sklop: prevoz
tiskovin iz tiskarn na območju Ljubljane do
ekspedita v PLC Ljubljana;
dolžina in čas prevoza:
– v ponedeljek ca. 60 km, od 7. do 15.
ure,
– v torek ca. 50 km, od 7. do 15. ure,
– v sredo ca. 70 km, od 8. do 18. ure,
– v četrtek ca. 60 km, od 7. do 15. ure,
– v petek ca. 60 km, od 7. do 15. ure,
– v nedeljo in praznikih ca. 40 km, od
16. do 24. ure.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
Naslov V. sklop: Kočevje–Kočevska
Reka–Vas–Osilnica.
1) Kratek opis: V. sklop: Kočevje–Kočevska Reka–Vas–Osilnica.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
63000000.
3) Količina ali obseg: V. sklop: Kočevje–Kočevska Reka–Vas–Osilnica;
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dolžina in čas prevoza:
– od ponedeljka do sobote 390 km, dolžina prevoza v enem dnevu na relaciji 1330
Kočevje–1338 Kočevska Reka–1336 Vas–
1337 Osilnica znaša 65 km,
– od ponedeljka do sobote od 5.45 do
7.20.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. sklop: PLC Ljubljana–Kočevje–PLC
Ljubljana,
II. sklop: PLC Maribor–Črna na Koroškem–PLC Maribor,
III. sklop: PLC Maribor–Središče ob Dravi–PLC Maribor,
IV. sklop: Prevoz tiskovin iz tiskarn na
območju Ljubljane do ekspedita v PLC Ljubljana,
V. sklop: Kočevje–Kočevska Reka–Vas–
Osilnica.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
IIII.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora, če ponudbena vrednost
presega 30,000.000 SIT brez DDV, ponudbi
priložiti originalno bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1,000.000 SIT,
če pogodbena vrednost presega 30,000.000
SIT brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: naročnik bo račun plačal v
roku 30 dni od izdaje računa, ki ga izbrani
ponudnik posreduje naročniku po opravljeni
storitvi. Na računu mora biti označen sklic
na pogodbo.
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: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
P 10 Za ponujena vozila mora biti priložena kopija veljavnega Prometnega dovoljenja ali Izjava o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila ali kopija drugega ustreznega dokumenta, ki vsebuje podatke o vozilu (npr. Potrdilo o skladnosti za posamično
odobreno vozilo ipd.).
P 11 Ponudnik mora k ponudbi priložiti
še podatke o ponujenem vozilu: nosilnost
tovornega prostora vozila, dimenzije tovornega prostora in datum prve registracije, in
sicer v primeru, če omenjeni podatki niso
razvidni iz priložene dokumentacije o vozilu.
P 12 Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo
ponudnik v primeru izbora, pred sklenitvijo
pogodbe o izvajanju pogodbenih prevozov z
naročnikom, le-temu predložil ustrezno pogodbo z varnostno organizacijo, ki bo zanj
v primeru potrebe zagotavljala varnostno
spremstvo z oboroženim varnostnikom ali
varnostniki.
IIII.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:
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Dokazilo o registraciji.
Dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečaja 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.
Izjava ponudnika, daje kadrovsko sposoben izvesti JN.
Izjava ponudnika, da zakon podjetju ne
prepoveduje sklenitve pogodbe.
Izjava ponudnika, da ponudnik v zadnjih
12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– obrazec BON 1/P,
– 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: vozila
morajo ustrezati tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena rednega prevoza
2. cena izrednega prevoza

Ponderiranje

85
15

IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo; UL 2006/S 068 – 071092 z dne 7. 4.
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:
2. 6. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: za razpisno dokumentacijo je potrebno plačati v primeru,
da se le-ta pošlje ponudniku po pošti. Ponudnik pošlje dokazilo o plačilu po faksu na št.
02/449-23-79 oziroma na e-naslov, naveden
za začetku objave. Če si ponudnik razpisno
dokumentacijo sam natisne s spletne strani
Pošte Slovenije, za razpisno dokumentacijo
ni potrebno plačilo.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2006 ob 12. uri.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 14. 8. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 6.
2006 ob 11. uri.
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:
Za sklop IV je merilo:
– 90 točk cena prevoza v časovno opredeljenih terminih (SIT/h),
– 10 točk cena prevoza izven časovno
opredeljenih terminov (SIT/h).
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 4. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-11542/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske
urbane regije, kontaktna oseba: Brigita Urbančič, Linhartova 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-19-02, faks 01/306-19-03,
elektronska pošta: lur@ljubljana.si, internetni naslov: www: http://www.rralur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Regionalna razvojna agencija
– Ljubljanske urbane regije, kontaktna oseba: Brigita Urbančič, Linhartova cesta 13,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-19-02,
faks 01/306-19-03, elektronska pošta: brigita.urbancic@ljubljana.si, internetni naslov:
www.rralur.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Regionalna razvojna agencija
– Ljubljanske urbane regije, kontaktna oseba: Brigita Urbančič, Linhartova cesta 13,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-19-02,
faks 01/306-19-03, elektronska pošta: brigita.urbancic@ljubljana.si, internetni naslov:
www.rralur.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane
regije, kontaktna oseba: Brigita Urbančič,
Linhartova 13, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/306-19-02, faks 01/306-19-03, elektronska pošta: brigita.urbancic@ljubljana.si,
internetni naslov: www.rralur.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-S-1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava predinvesticijske zasnove in
feasibility study za projekt celostnega
odvajanja in čiščenja odpadnih voda v
porečju Ljubljanice. Izdelovalec bo po
potrebi izdelal tudi strokovne podlage
na nivoju DIIP na območjih, kjer občine
tega še nimajo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: občine oziroma njihovi
deli v območju porečja Ljubljanice: Bloke,
Borovnica, Brezovica, Cerknica, Grosuplje,
Ig, Medvode, Mestna občina Ljubljana, Ilirska Bistrica, Logatec, Loška dolina, Pivka,
Postojna, Škofljica, Velike Lašče, Vrhnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 74.14.21.20-3, dopolnilni besednjak: E093-1; dodatni predmeti, glavni
besednjak: 73.22.00.00-0, 73.20.00.00-4,
73.10.00.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava predinvesticijske zasnove in feasibility
study za projekt celostnega odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Ljubljanice.
Izdelovalec bo po potrebi izdelal tudi strokovne podlage na nivoju DIIP na območjih,
kjer občine tega še nimajo.
Ocenjena skupna vrednost (z DDV) je
20,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: storitev mora biti zaključena v
štirih mesecih od sklenitve pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik
mora v ponudbi izrecno navesti, da pristaja
na naslednje plačilne pogoje, pri čemer lahko ponudi tudi za naročnika ugodnejše:
– 50% pogodbene vrednosti celotne ponudbe – v 45 dneh po prejemu računa od
oddaje faznega poročila,
– 30% pogodbene vrednosti celotne ponudbe – v 45 dneh po prejemu računa od
oddaje zaključnega poročila,
– 20% pogodbene vrednosti v 15 dneh
po potrditvi predinvesticijske zasnove in feasibility study za projekt celostnega odvajanja
in čiščenja odpadnih voda v porečju Ljubljanice od projektnega sveta.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: obvezna dokazila za izpolnjevanje pogojev iz 42. člena Zakona o javnih naročilih
/ZJN-1 (Ur. l. RS, št. 39/00 (102/00 – popr.)
2/04, 36/04).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodnega registra (priloga
št. 1), ki odraža zadnje stanje ponudnika;
ali potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti ter izjava, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
2. izjava ponudnika, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali
poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben: ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v trimesečju (januar- marec 2006) pred oddajo ponudbe in v preteklih šestih mesecih (oktober 2005–marec
2006).
Dokazila: za pravne osebe: originalen
obrazec BON 1/P in izjava, da je v zadnjem
trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse zapadle obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Izvajalec mora predložiti seznam izvedenih najpomembnejših storitev, skladnih s
predmetom naročila v zadnjih treh letih z
vrednostmi in datumi izvedbe.
Izvajalec mora predložiti dokazilo, da bo
pri izdelavi naloge sodeloval tudi strokovnjak s področja hidrologije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 23 z dne 3. 3. 2006, Ob-5495/06.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena – 60%,
2. reference podjetja – 40%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-S-1/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 5. 2006.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje:
Vlagatelj mora ponudbo poslati izključno
s priporočeno pošto na naslov Regionalna
razvojna agencija Ljubljanske urbane regije,
Linhartova 13, 1000 Ljubljana, najpozneje
do 20. 5. 2006.
Upoštevale se, da je vloga pravočasno
oddana, če je zadnji dan roka oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
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: 20. 7. 2006.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: odpiranje ponudb ne bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 5. 2006
ob 13. uri; Regionalna razvojna agencija
Ljubljanska urbana regija, Linhartova 13,
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: 14. 4. 2006.
Regionalna razvojna agencija –
Ljubljanske urbane regije
Št. 110-1/06
Ob-11555/06
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: 2006/000149.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba zunanje kontrole kakovosti pri
izgradnji AC Lenart-Beltinci, odsek Cogetinci Vučja vas II. etapa od km 0+450
do km 3+400.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC Lenart–Beltinci, odsek
Cogetinci Vučja vas II. etapa od km 0+450
do km 3+400.
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–Beltinci, odsek Cogetinci–Vučja vas II. etapa od km 0+450 do km
3+400, ki vključuje:
– AC Lenart–Beltinci: Cogetinci–Vučja
vas II. etapa od km 0+450 do km 3+400,
– rampe: 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-8, 2-9,
2-11,
– oskrbovalna postaja »Grabonoš« sever in jug,
– deviacije: 1-1, 1-2, 1-3, 1-5, 1-6, 1-7,
1-8,
– mostovi: 5-1, 5-1.1, 5-1.2,
– nadvoz 4-1,
– podvoz 3-14,
– propusti: 3-2, 3-3, 3-4,
– objekti za zaščito voda s pripadajočo
kanalizacijo.
Zunanja kontrola kakovosti se izvaja:
– pri prevzemanju gotovih proizvodov, ki
so ob dostavi na gradbišče že primerni za
nameravano rabo v objektu,
– pri izvajanju določenih del in tehnoloških postopkov, vključno z vgrajevanjem
tistih proizvodov, ki so rezultat procesa gradnje objekta in so zato šele po vgraditvi
v objekt primerni za nameravano rabo v
objektu,
– za preverjanje oziroma oceno gotovih
objektov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je usklajen s
trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,620.000 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:
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– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
del, za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila (izvedba kontrole kakovosti pri
izgradnji cest), v zadnjih petih letih,
– seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi, in seznam ostale opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000149.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 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: 22. 5. 2006 ob
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 5. 2006
ob 12. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-11561/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za rehabilitacijo, kontaktna oseba: Andrej
Sobočan, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-58-100, faks 01/43-72-070,
elektronska pošta: andrej.sobocan@mail.irrs.si, internetni naslov: www.ir-rs.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: I B 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 50-336-314/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: odvoz, pranje, likanje in dostava perila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Linhartova 51, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
93.10.00.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost 23,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006, konec 30. 6.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica z menično izjavo in nalogom za
plačilo v velikosti 10% razpisane vrednosti
kot garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 45-dnevni
plačilni rok.
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:
kot v razpisni dokumentaciji.
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.
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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 50-336-314/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 22. 5. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko na
TR 01100-6030278088 pri Banki Slovenije
s priložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu
za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22. 5. 2006, do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 31. 8. 2006.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 5. 2006
ob 12. uri, Linhartova 51, 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: 14. 4. 2006.
Inštitut za rehabilitacijo
Št. 430-52/2006
Ob-11699/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Litija, kontaktna oseba: Jože Cestnik,
Jerebova ulica 14, 1270 Litija, Slovenija, tel.
01/89-63-456, faks 01/89-63-460, elektronska pošta: Joze.cestnik@litija.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– strategija prostorskega razvoja Občine Litija (SPRO);
– urbanistične zasnove za mesto Litija;
– prostorski red občine Litija (PRO);
– strokovne podlage za poselitvena
območja;
– strokovne podlage za zasnovo krajine in zelenega sistema;
– študija ranljivosti prostora za razvoj
dejavnosti;
– program opremljanja za komunalno
infrastrukturo;
– evidentiranje in analiza razvojnih pobud;
– izdelava okoljskega poročila;
– vodenje postopka celovite presoje
vplivov na okolje (CPVO).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Litija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– strategija prostorskega razvoja Občine
Litija (SPRO);
– urbanistične zasnove za mesto Litija;
– prostorski red občine Litija (PRO);
– strokovne podlage za poselitvena območja;
– strokovne podlage za zasnovo krajine in
zelenega sistema;
– študija ranljivosti prostora za razvoj dejavnosti;
– program opremljanja za komunalno infrastrukturo;
– evidentiranje in analiza razvojnih pobud;
– izdelava okoljskega poročila;
– vodenje postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 15 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– finančno zavarovanje v višini 2,5% ocenjene vrednosti javnega naročila;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% ocenjene
vrednosti 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: navedeni v razpisni
dokumentaciji.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. reference ponudnika,
3. reference odgovornega vodja projekta,
4. interdisciplinarnost projekte skupine.
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: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podlagi zahteve
ponudnika bo izstavljen račun v višini 5.000
SIT za stroške razpisne dokumentacije. Znesek je potrebno plačati pred dvigom razpisne
dokumentacije na TRR, 01260-0100002491
pri UJP Ljubljana – namen nakazila Razpisna
dokumentacija – Prostor Občine Litija.
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: 90 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pisno pooblastilo za zastopanje pri odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 5. 2006
ob 10. uri; odpiranje ponudb bo v veliki sejni
sobi Občine Litija, Jerebova 14, Litija – II.
nadstropje.
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: 12. 4. 2006.
Občina Litija

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 795/06

Ob-11598/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila št. JN 20/06: »Dobava progovnih
ločilnikov in opreme za transformatorske
postaje (TP) na betonskem drogu«, sklop
št. 1 – progovni ločilniki 20 kV, objavljenem

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v Uradnem listu RS, št. 37 z dne 7. 4. 2006,
Ob-9496/06, se spremeni naslednja točka:
III.2.1.4) Drugi podatki:
– dokazilo/-a (pozitivno referenčno/-a potrdilo/-a) o že izvedenih dobavah progovnih
ločilnikov (sklop št. 1) kupcem v Republiki
Sloveniji v zadnjih petih letih, pri čemer je
znašala skupna vrednost teh dobav min.
30% ponudbene vrednosti tega sklopa.
VI.4) Dodatne informacije: vsa ostala določila v objavi v Uradnem listu RS, št. 37 z
dne 7. 4. 2006, Ob-9496/06, ostanejo še
naprej v veljavi.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2006.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-11383/06
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. 03/420-10-00, faks 03/548-50-23,
elektronska pošta: danica.mirnik@elektrocelje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktni
osebi: Miroslav Ritovšek, Jože Blagotinšek,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, 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, Polonca Matko, soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-14-77, faks 03/548-50-23, 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, Sonja Marinček - soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, 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 12/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kabel energetski SN.
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.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno 12 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, reference, rok plačila.
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: 16. 5. 2006 v
pisni obliki.
Cena: 6.000 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 12/06. (Dokazilo
posredovati po faksu na št. 03/54-85-023.)
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: 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: 16. 5.
2006 ob 11. uri, Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Miroslav Ritovšek, univ. dipl. inž. el., tel. 03/420-13-61,
GSM 031/610-477, Jože Blagotinšek, tel.
03/420-13-81.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2006.
Elektro Celje - Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-11384/06
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. 03/420-10-00, faks 03/548-50-23,
elektronska pošta: danica.mirnik@elektrocelje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktni
osebi: Miroslav Ritovšek, Jože Blagotinšek,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, 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, Polonca Matko, soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-14-77, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: sonja.marincek@elektro-celje.si,
polonca.matko@elektro-celje.si.
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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, Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, 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 13/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
univerzalni samonosni kabel SN.
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.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno 12 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, reference, rok plačila.
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: 16. 5. 2006 v pisni obliki.
Cena: 6.000 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 13/06. (Dokazilo
posredovati po faksu na št. 03/54-85-023.)
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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5.
2006 ob 12. 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: Miroslav Ritovšek, univ. dipl. inž. el., tel. 03/42-01-361,
GSM 031/610-477, Jože Blagotinšek, tel.
03/42-01-381.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 102/1374/2006
Ob-11412/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Ivan
Lozej, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-41, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: ivan.lozej@eles-si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., vložišče, (od 10. do 14. ure), Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-54,
01/474-25-11, faks 01/474-25-02.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vodnikov Al/Fe 240/40 mm2, za
objekt rekonstrukcija DV 2 x 110 kV Gorica–Divača.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP Divača, RTP Gorica.
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
vodnikov Al/Fe 240/40 mm2, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: od 4 do 6 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni od
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po prevzemu posameznih dobav.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti:
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– ponudnik mora imeti od proizvajalca
tovrstne opreme referenco, v kateri izkazuje
vsaj 1000 ton letne proizvodnje vrvi za električne vodnike v zadnjih 5 letih (od vključno
2001 do 2005). To dokazuje z referenčno
listo, potrjeno s strani proizvajalca,
– ponudnik mora od proizvajalca ponujene opreme pridobiti 5 referenc, ki izkazujejo dobavo vodnikov tipa ACSR v zadnjih 3 letih (od vključno 2003 do 2005) v
državo članico UCTE mreže. Posamezna
dobava mora obsegati najmanj 80 t vodnika. Reference morajo biti potrjene s strani
naročnika,
– naročnik si pridržuje pravico pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila,
na ponudnikove stroške (za dva predstavnika naročnika in predstavnika pooblaščene
strokovne inštitucije, ki jo določi naročnik)
preveriti sposobnost proizvajalca, ki ELES-u
do sedaj še ni dobavil tovrstne opreme, v
smislu tehnične in tehnološke sposobnosti
proizvodnje predmetne opreme ter zagotavljanja kvalitete,
– naročnik opravi preverjanje sposobnosti proizvajalca v obliki presoje (audita) pri
proizvajalcu. V primeru negativnega rezultata presoje se ponudnikova ponudba izloči iz
obravnave kot tehnično neustrezna,
– v primeru, da ponudnik ni proizvajalec
razpisane opreme, mora predložiti izjavo o
zastopanju, potrjeno s strani proizvajalca,
iz katere je razvidno, da je pooblaščeni zastopnik.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 55/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 5. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 5. 2006
ob 10. ur, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-11424/06
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-13/2006-ident
209428.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vozil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež Elektro Gorenjska,
d.d. v Kranju.
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: tovorno vozilo,
2. sklop: terensko vozilo,
3. sklop: osebno kombinirano vozilo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo:
– za tovorno vozilo v roku 160 koledarskih dni od obojestranskega podpisa pogodbe,
– za terensko vozilo v roku 120 koledarskih dni od obojestranskega podpisa pogodbe,
– za osebno kombinirano vozilo v roku
45 koledarskih dni od obojestranskega podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v znesku 3,000.000 SIT in veljavnostjo do 22. 6.
2006,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10% od bruto pogodbene
vrednosti) in veljavnostjo še 30 dni po poteku roka za dokončno izvedbo posla.
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,
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– izjava ponudnika:
– o strokovni, kakovostni in pravočasni
izvedbi posla,
– o odpravi pomanjkljivosti,
– o odzivnem času,
– o garancijski dobi za dobavljena
vozila,
– o plačilnem roku,
– o roku izvedbe dobav,
– o roku veljavnosti ponudbe,
– izjava ponudnika o možnosti menjave
»staro za novo«.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: ident 209428.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 22. 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: 22. 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: 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: 22. 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: 14. 4. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Št. 794/06
Ob-11544/06
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: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,

d.d., kontaktni osebi: Irena Homovc Gačnik
(splošni del) in Alojz Primon, 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
Slovenski 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.1.2) 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 22/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava kabelskih montažnih transformatorskih postaj 20/0,4 kV ter opreme
s.n. in n.n.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega blaga so franko posamezna skladišča
– nadzorništva kupca in centralno skladišče
v Ljubljana-Črnuče, Cesta 24. junija 1, oziroma posamezne lokacije – gradbišča TP
(definirano v razpisni dokumentaciji za vsak
razpisni sklop posebej).
Šifra NUTS: E038
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45232221-7, dodatni predmeti: 31682300-3,
31682310-6, 31682100-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31682300-3.
2) Kratek opis: ohišja za kabelske montažne TP 20/0,4 kV.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno, za obdobje 1 leta.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31682310-6.
2) Kratek opis: s.n. stikalni bloki – klasične izvedbe.
3) Obseg ali količina: po specifikacijah v
Tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji (6 kom.).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno, za obdobje 1 leta.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31682100-1.
2) Kratek opis: n.n. razdelilna polja (celice).
3) Obseg ali količina: po specifikacijah
v Tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
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4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno, za obdobje 1 leta.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
Naročnik bo vse tri sklope oddal enemuistemu ponudniku izmed tistih, ki bodo te
razpisne sklope nudili.
Ev. delne ponudbe niso možne.
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:
– sklop 1: ohišja za kabelske montažne
TP 20/0,4 kV;
– sklop 2 s.n. stikalni bloki – klasične
izvedbe;
– sklop 3: s.n. stikalni bloki – klasične
izvedbe;
po specifikacijah v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno naročanje, za obdobje
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT 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),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% 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:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a, oba
dokumenta morata ki odražati zadnje stanje
ponudnika,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– 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,
– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti Davčnega urada RS, ne starejše
od 30 dni,
– BON 1 za ponudnika, ki ni starejši od
30 dni, oziroma za ponudnika, samostojnega podjetnika potrdila poslovnih bank o njegovi solventnosti, ne starejša od 30 dni,
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– garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 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% 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 o sposobnosti,
– zahtevane listine, skladno s 3. tč. (Tehnična ponudba) v Tehničnih razpisnih pogojih.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani višini,
– dokazilo/-a (pozitivno/-a referenčno/-a
potrdilo/-a) o že izvedenih dobavah opreme
posameznega sklopa kupcem v EU v zadnjih treh letih, pri čemer je znašala skupna
vrednost teh dobav min. 75% ponudbene
vrednosti vsakega sklopa, za katerega daje
ponudbo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih 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:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (97%
delež),
3. certifikat kakovosti ISO (3% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 22/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 5. 2006, vsak
delovni dan med 8.30 in 11. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-22-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 5. 2006 ali 38 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 12. 8. 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
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in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 5. 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
17. 5. 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Storitve
Št. 0001801
Ob-11325/06
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: Peterka Jože, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-20-700,
faks 01/58-20-701, elektronska pošta:
Joze.peterka@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.1.3) 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: P/JN/14/2006/TS-SV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za objekte
naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
električne energije za objekte naročnika.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: maj 2006 do maj 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,800.000 SIT.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne
dokumentacije v višini 1,800.000 SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež;
– ponudniku mora biti omogočeno opravljanje storitev prodaje in dobave električne
energije, imeti mora licenco za trgovanje na
organiziranem trgu z električno energijo;

– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem in da v zadnjih 5 letih pred
objavo javnega naročila ponudniku ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem;
– 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:
– povprečni letni prihodki ponudnika za
zadnja 3 poslovna leta morajo biti večji kot
46,975.000 SIT;
– izjava ponudnika, da je v letu 20042005
in v vseh mesecih leta 20052006 pred oddajo ponudbe imel čisti poslovni izid pozitiven.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik je dolžan najmanj zagotoviti
izpolnitev pogojev navedenih v »Uredbi o
splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije«;
– ponudnik mora zagotoviti, da bo pravočasno to je najmanj 24 ur pred predvideno
prekinitvijo napajanja z električno energijo
obvestil naročnika o pričetku in koncu predvidenega trajanja prekinitve napajanja.
III.2.1.4) Drugi podatki: ponudnik mora
pokriti vse stroške, ki bi jih imel naročnik v
primeru, da ponudnik ne bo pravočasno to
je najmanj 24 ur pred predvideno prekinitvijo napajanja z električno energijo obvestil
naročnika o pričetku in koncu predvidenega trajanja prekinitve napajanja (priloga B
– 5).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/14/2006/TSSV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 5. 2006 do
12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 10. 5. 2006 do
12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 25. 5. 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: naročnik bo
datum, čas in kraj odpiranja ponudb določil
v povabilu k oddaji ponudbe.
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: 14. 4. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.
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Ob-11370/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Marjeta Lindič, Trg revolucije 12, 1420 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-121, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 9.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
revidiranje računovodskih izkazov za
poslovna leta 2006 do 2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ki mora biti v
veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranim izvajalcem sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
(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: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni
RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,

nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti za kateri razpis se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti ga.
Lindič vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
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: 31. 5. 2010.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 5. 2006
ob 10.15, Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
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: 14. 4. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 102/1316/2006
Ob-11371/06
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: Jože
Senčar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-41, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: Joze.sencar@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo:
Elektro-Slovenija,
d.o.o., vložišče, vsak delovni dan od
10. do 14. ure, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-11,
01/474-25-54, faks 01/474-25-02, internetni
naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 47/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za izvedbo
ureditve razvoda LR AC in DC 110 kV stikališča RTP Beričevo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Beričevo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 2 meseca po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% skupne ponudbene vrednosti z
vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60
dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni od
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po opravljeni storitvi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naro-
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čilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti:
Ponudnik in izvajalec za razpisano opremo in izvedbo del morata imeti vsak po eno
potrjeno referenco s strani naročnika v zadnjih 5 letih, pri rekonstrukcijah oziroma investicijah VN stikališč 110 kV ali višjega
napetostnega nivoja, katerih pogodbena
vrednost presega 10 mio SIT.
Prav tako morajo imeti po eno potrjeno
referenco s strani naročnika v zadnjih 5 letih vsi vključeni podizvajalci, za dela, ki jih
bodo izvajali.
Odgovorni vodja del mora izpolnjevati
vse pogoje skladno s Zakonom o graditvi
objektov in imeti vsaj eno potrjeno referenco, kot odgovorni vodja elektromontažnih
del pri rekonstrukcijah oziroma investicijah
VN stikališč 110 kV ali višjega napetostnega nivoja.
Odgovorni vodja del mora biti imenovan
poimensko.
Rok izvedbe pogodbenih del je najkasneje 2 meseca po podpisu pogodbe.
Garancija za dobavljeno opremo in izvedena dela je najmanj 24 mesecev od zapisniško potrjenega prevzema del.
Plačilni rok je 60 dni od dneva izstavitve
računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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: 47/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na PEE
št. 47/2006, čas dviga dokumentacije vsak
dan od 10. do 14. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 5. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 5. 2006
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: obvezen ogled
bo 4. 5. 2006 ob 10. uri na objektu.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 0001802
Ob-11438/06
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:
Sergij Bažec, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-20-700,
faks 01/58-20-701, elektronska pošta: Sergij.bazec@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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 05.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/15/2006/TS-SV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitev mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitev prenosa podatkov GPRS in SMS sporočil z uporabo
omrežja mobilnega operaterja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: storitev
mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitev prenosa podatkov GPRS in
SMS sporočil z uporabo omrežja mobilnega
operaterja v treh sklopih.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek maja 2006 in konec maja
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,500.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 2,500.000
SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež;
– ponudniku mora biti omogočeno opravljanje govornih storitev v javnem mobilnem
omrežju in prenos podatkov v javnem mobilnem omrežju na podlagi pisne priglasitve
Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije na podlagi 5. člena
Zakona o elektronskih komunikacijah;
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in da zaradi
kaznivega dejanja v zvezi z podkupovanjem
ni bil pravnomočno obsojen;
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– 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;
– ponudnik mora podati izjavo, da se s
predložitvijo ponudbe zavezuje, da bo na
zahtevo naročnika že sedanje sklenjeno
pogodbeno razmerje oziroma naročniško
razmerje prekinil najkasneje v roku enega
leta od podpisa pogodbe brez kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov ali morebitnih
drugih negativnih posledic za naročnika. To
določilo ne velja za tista že sklenjena naročniška razmerja, ki jih bo sklenil najugodnejši
ponudnik, s katerim bo sklenjena pogodba.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodki ponudnika za
zadnja 3 poslovna leta morajo biti večji kot
150,000.000 SIT;
– ponudnik mora v letu 20042005 in v
vseh mesecih leta 20052006 pred oddajo
ponudbe imeti čisti poslovni izid pozitiven.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik je dolžan najmanj zagotoviti
izpolnitev pogojev navedenih v »Minimalne
tehnične specifikacije« (priloga B3);
– ponudnik mora zagotoviti najmanj 80%
pokritost ozemlja Republike Slovenije s signalom;
– povprečni odstotek izgub (nasičenja
– zamašitve) v zadnjih treh mesecih pred
oddajo ponudb ne sme biti večje kot 1%
(priloga B5);
– povprečni odstotek prekinjenih zvez v
zadnjih treh mesecih pred oddajo ponudb
ne sme biti večji kot 1%;
– ponudnik mora imeti sklenjene pogodbe o gostovanju (sledenju, roaming) z
vsemi članicami Evropske unije, sosednjimi državami, Rusijo in Združenimi državami
Amerike;
– ponudnikova možnost hitrosti prenosa
podatkov za sklop 2 je najmanj 53 kbit/s
(tehnologija GPRS).
III.2.1.4) Drugi podatki:
1. ponudnik mora najmanj zagotoviti prenosljivost številk v skladu z »Splošnim aktom o prenosljivosti številk«.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
Sklop 1:
– cena za pogovore v omrežje Mobitel;
– cena za pogovore znotraj poslovnega
omrežja;
– cena za pogovore v stacionarno
omrežje Telekom;
– trenutno najugodnejša cena mobilnega
aparata razreda 4;
– trenutno najugodnejša cena mobilnega
aparata razreda 3;
– trenutno najugodnejša cena mobilnega
aparata razreda 2;
– cena mesečne naročnine;
– cena za pogovore v omrežje Simobil;
– cena za pogovore v omrežje Debitel;

– cena za pogovore v omrežje Vega;
– skupni popust na ponujene cene;
– cena za klice mednarodnega prometa
za območje 1;
– cena za klice mednarodnega prometa
za območje 2;
– cena za klice mednarodnega prometa
za območje 3;
– cena za klice mednarodnega prometa
za območje 4;
– cena za gostovanja (roaming) najugodnejšega ponudnika v:
– Avstriji,
– Italiji,
– Nizozemski,
– Veliki Britaniji,
– Švici,
– Madžarski,
– Hrvaški,
– Nemčiji,
– Rusiji,
– Franciji;
– cena enega SMS;
– trenutno najugodnejša cena mobilnega
aparata razreda 1.
Sklop 2:
– cena prenosa nadaljnjih 50 MB za promet v Sloveniji;
– cena mesečne naročnine storitve v kateri mora biti vključena cena storitev začetnih 50 MB za promet v Sloveniji;
– skupni popust na ponujene cene;
– cena nakupa ene kartice in vključitev
storitve.
Sklop 3:
– cena prenosa podatkov SMS sporočil;
– cena prenosa podatkov DATA sporočil;
– cena mesečne naročnine;
– skupni popust na ponujene cene;
– cena nakupa ene kartice in vključitev
storitve.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/15/2006/TSSV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 5. 2006 do
12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 10. 5. 2006 do
12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 29. 5. 2006.
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 naročnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: naročnik bo
datum, čas in kraj odpiranja ponudb določil
v povabilu k oddaji ponudbe.
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: 14. 4. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.
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Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 403-48/2004

Ob-11426/06

Sprememba
V obvestilu o oddaji javnega razpisa za
oddajo naročila blaga po odprtem postopku
za dobavo opreme za medomrežno povezovanje – usmerjevalnikov, št. 403-48/2004,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 98-99 z
dne 10. 9. 2004, Ob-23752/04, se spremeni
točka V.1.2) tako, da se pravilno glasi:
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 62,350.186,92 SIT.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-50/2005

Ob-11427/06

Sprememba
V obvestilu o oddaji javnega razpisa za
oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo informacijske opreme, št.
430-50/2005, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 91 z dne 14. 10. 2005, Ob-27276/05,
se spremeni II.6 točka in pravilno glasi:
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 147,937.000 SIT.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-11168/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
kontaktna oseba: Kazimir Oberdank, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-97-04, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: kazimir.oberdank@energetikalj.si, internetni naslov: http://jh-lj.si/energetika.
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: PSP 03-06 P.
II.5) Kratek opis: nakup osebnih računalnikov, monitorjev in tiskalnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,840.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s prehodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. PSP 03-06 P: SRC.SI
d.o.o., kontaktna oseba: Igor Češčut, Tržaška 116, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-80-00, faks 01/423-41-73, elektronska pošta: igor.cescut@src.si.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost: 23,221.297,09 SIT; najnižja ponudba 23,221.297,09 SIT, najvišja ponudba
23,486.225,52 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: PSP 03-06 P.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-32509/05 z dne 25. 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: 13. 4. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-11169/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenije, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
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:
18.00.00.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 90/B.
II.5) Kratek opis: izbor dobavitelja službene obleke za leto 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 82,000.000 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. 90/B: Ika Ajdovščina, d.d.,
kontaktna oseba: Aleš Malik, Tovarniška
cesta 24, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/36-58-424, faks 05/36-63-708.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 61,010.100 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 90/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-34372/05 z dne 9. 12. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 4. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-11170/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000
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Maribor, Slovenije, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 96/B.
II.5) Kratek opis: izbor dobavitelja službenih čevljev za leto 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 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. 96/B: FRANK-I-E,
trgovina, trženje, d.o.o., kontaktna oseba:
Boris Frank, Ivana Suliča 9, 5290 Šempeter
pri Gorici, Slovenija, tel. 05/393-81-84, faks
05/393-81-85.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26,400.000 SIT,
najnižja ponudba: 26,400.000 SIT, najvišja
ponudba: 26,400.000 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: 96/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-37342/05 z dne 6. 1. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: izbora II. vrste blaga:
1.360 parov visokih, zimskih službenih čevljev naročnik izbora ni opravil, saj nobena
ponudba ni ustrezala razpisanim pogojem
naročnika.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 4. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 537
Ob-11225/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KOPA Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija, kontaktna oseba Roman Potočnik,
tel. 04/25-69-444, faks 04/25-69-442, internetni naslov: www.klinika-golnik, elektronski
naslov: Roman.Potocnik@klinika-golnik.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2 JN/20056 LPM.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
laboratorijskega potrošnega materiala
po sklopih:
1. LPM za laboratorij za mikobakterije,
2. LPM za laboratorij za respiratorno
mikrobiologijo,
3. LPM za klinično biokemijo in hematologijo,
4. LPM za citologijo in patologijo,
5. LPM za klinično imunologijo in molekularno genetiko,
6. LPM za pomivalnico.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 170,000.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: v II. fazi postopka
najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Pulmodata d.o.o., Balantičeva 9, 1234
Mengeš:
3. LPM za klinično biokemijo in hematologijo (sklop 2).
Mikro + Polo d.o.o., Zagrebška cesta 22,
2000 Maribor:
1. LPM za laboratorij za mikobakterije
(sklop 1,2, 3, 4, 5, 6),
2. LPM za laboratorij za respiratorno mikrobiologijo (sklop 3, 4, 5, 6, 7,10),
3. LPM za klinično biokemijo in hematologijo (sklop 3, 6, 7, 9),
4. LPM za citologijo in patologijo (sklop
2, 3, 5),
5. LPM za klinično imunologijo in molekularno genetiko (sklop 1, 4, 5),
6. LPM za pomivalnico.
Maritim d.o.o., Tacenska 20, 1210 Ljubljana:
2. LPM za laboratorij za respiratorno mikrobiologijo (sklop 6),
5. LPM za klinično imunologijo in molekularno genetiko (sklop 1).
Karanta d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000
Ljubljana:
1. LPM za laboratorij za mikobakterije
(sklop 1, 2),
3. LPM za klinično biokemijo in hematologijo (sklop 2),
5. LPM za klinično imunologijo in molekularno genetiko (sklop 1, 2, 3, 4).
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana:
2. LPM za laboratorij za respiratorno mikrobiologijo (sklop 1, 2, 3),
3. LPM za klinično biokemijo in hematologijo (sklop 4),
5. LPM za klinično imunologijo in molekularno genetiko (sklop 1, 2).
Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana:
1. LPM za laboratorij za mikobakterije
(sklop 2, 4),
5. LPM za klinično imunologijo in molekularno genetiko (sklop 1, 3, 4).
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana:
1. LPM za laboratorij za mikobakterije
(sklop 5, 6),
2. LPM za laboratorij za respiratorno mikrobiologijo (sklop 4),
3. LPM za klinično biokemijo in hematologijo (sklop 6),
4. LPM za citologijo in patologijo (sklop
1, 2, 5),
5. LPM za klinično imunologijo in molekularno genetiko (sklop 5).
Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik:
1. LPM za laboratorij za mikobakterije
(sklop 2, 4),
2. LPM za laboratorij za respiratorno mikrobiologijo (sklop 4, 5, 8, 10),
3. LPM za klinično biokemijo in hematologijo (sklop 5, 9),
4. LPM za citologijo in patologijo (sklop
5),
5. LPM za klinično imunologijo in molekularno genetiko (sklop 1,4, 5),
6. LPM za pomivalnico.
AMS Meding d.o.o., Ljubljanska 6A,
3230 Šentjur:
3. LPM za klinično biokemijo in hematologijo (sklop 4),
5. LPM za klinično imunologijo in molekularno genetiko (sklop 1, 3).
Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana:
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3. LPM za klinično biokemijo in hematologijo (sklop 2, 4, 6),
4. LPM za citologijo in patologijo (sklop
3),
5. LPM za klinično imunologijo in molekularno genetiko (sklop 1, 3).
Salus d.d., Mašera Spasičeva 10, 1000
Ljubljana:
3. LPM za klinično biokemijo in hematologijo (sklop 4).
Roche d.o.o., Dunajska cesta 238e,
1000 Ljubljana:
3. LPM za klinično biokemijo in hematologijo (sklop 1).
Medias International d.o.o., Leskoškova
9d, 1000 Ljubljana:
1. LPM za laboratorij za mikobakterije
(sklop 1),
2. LPM za laboratorij za respiratorno mikrobiologijo (sklop 1),
5. LPM za klinično imunologijo in molekularno genetiko (sklop 2, 4).
Remas d.o.o., Koseška cesta 8, 1000
Ljubljana:
2. LPM za laboratorij za respiratorno mikrobiologijo (sklop 2).
A-Ž Consulting d.o.o., Miklošičeva 38,
1000 Ljubljana:
4. LPM za citologijo in patologijo (sklop
3, 4, 5),
5. LPM za klinično imunologijo in molekularno genetiko (sklop 1, 4).
Hermes Analitica d.o.o., Verovškova 58,
1000 Ljubljana:
3. LPM za klinično biokemijo in hematologijo (sklop 6).
Kefo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana:
1. LPM za laboratorij za mikobakterije
(sklop 4, 5),
2. LPM za laboratorij za respiratorno mikrobiologijo (sklop 4, 5, 6),
3. LPM za klinično biokemijo in hematologijo (sklop 5),
4. LPM za citologijo in patologijo (sklop
2, 5),
5. LPM za klinično imunologijo in molekularno genetiko (sklop 5),
6. LPM za pomivalnico.
Golias Labortehnika, Hinko Golias s.p.,
Groharjeva 6, 1000 Ljubljana:
1. LPM za laboratorij za mikobakterije
(sklop 5),
2. LPM za laboratorij za respiratorno mikrobiologijo (sklop 4),
3. LPM za klinično biokemijo in hematologijo (sklop 9),
5. LPM za klinično imunologijo in molekularno genetiko (sklop 5),
6. LPM za pomivalnico.
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: 2-JN 20056 LPM.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 13 z dne 10. 2. 2006,
Ob-2791/06.
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.
KOPA Golnik

Ob-11228/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava IDS sistema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/B: S & T Hermes Plus
d.o.o., Leskovškova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,717.823,72 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-37983/05 z dne 13. 1. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 4. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-11239/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktni osebi: Marinka Zadel Vidmar in Mojca Sluga,
Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/587-91-27, faks +386/1/587-94-06,
elektronska pošta: sjn@onko-i.si, internetni
naslov: http://www.onko-i.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: JNVV 006/05 SJN.
II.5) Kratek opis: potrošni zdravstveni
material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 86,800.000 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:
potrošni zdravstveni material za izdelke:
1.1.1. Univerzalni set; 1.2.2. Pregrinjalo za
Mayo mizico; 2.3. Prevleka za kable; 2.5. Zaščitni rokav; 2.7. Operacijski trak; 4.1.3. Operacijska maska SO SOFT (antialergična):
Paul Hartmann Adriatic, d.o.o., kontaktna
oseba: Rosita Jelovčan, Letališka 3c, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/548-45-81,
faks +386/1/548-45-89, elektronska pošta:
rosita.jelovcan@hartmann.info.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: 1,080.033
SIT (z DDV).
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:
potrošni zdravstveni material za izdelek:
2.8. Incizijska folija s protimikrobnim delovanjem: Sanolabor, d.d., kontaktna ose-
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ba: Rolando Kresnik, Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11,
faks +386/1/524-90-33, elektronska pošta:
rolando.kresnik@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe:
293.914,40 SIT (z DDV).
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:
potrošni zdravstveni material za izdelke:
5.1.2. Niti z iglo; 5.1.3. Nit – hitroresorbtivna z iglo; 5.1.5. Nitke z iglo; 5.2.1. Nitke
z iglo; 5.2.2. Nitke z iglo; 5.4.1. Sponke;
5.4.2. Sponke; 5.6.1. Resorbtivna mrežica;
6.1. Resorbtivni hemostat – redko pletena
mreža; 6.2. Resorbtivni večslojni hemostat,
narejen z mikanjem; 6.3. Resorbtivna homogena želatinasta gobica: Johnson & Johnson S.E. Podružnica Ljubljana, kontaktna
oseba: Alenka Čuček, Šmartinska 140, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-18-10,
faks +386/1/585-18-01, elektronska pošta:
acucek@jnjsi.jnj.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe:
20,517.261,31 SIT (z DDV).
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:
potrošni zdravstveni material za izdelka: 2.6.
Zaščita za okončine pri operaciji – Stockinette; 4.4. Zaščitni plašči: Emporio Medical,
d.o.o., kontaktna oseba: Titina Zobec, Prešernova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/425-11-50, faks +386/1/426-04-38,
elektronska pošta: titina.zobec@newportmedical.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: 647.970
SIT (z DDV).
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: potrošni zdravstveni material za izdelke: 4.1.1. Operacijska maska s trakovi;
4.1.2. Operacijska maska z gumico; 4.2.3.
Kapa sestrska z elastiko – za daljše lase
(modra): Profarmakon International, d.o.o.,
kontaktna oseba: Gregor Strlič, Preradovičeva 20a, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/421-62-20, faks +386/2/421-62-30,
elektronska pošta: profarmakon@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: 394.884
SIT (z DDV).
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: potrošni zdravstveni material za izdelke: 1.1.4. Ginekološki set; 1.2.3. Pregrinjalo
za operacijo dojke ali prsnega koša; 1.2.5.
Kompresa z odprtino; 2.1. Vrečka za zbiranje tekočine; 2.2. Vrečka za diatermijo; 3.1.
Standardni operacijski plašči; 4.3. Zaščitni
predpasniki PVC: Simps´s, d.o.o., kontaktna
oseba: Tina Prevorčnik, Motnica 3, 1236

Trzin, Slovenija, tel. +386/1/562-17-46,
faks +386/1/562-13-39, elektronska pošta:
tina@simpss.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: 6,770.640
SIT (z DDV).
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: potrošni zdravstveni material za izdelka: 1.1.2. Set za operacijo ščitnice, roke,
noge; 1.1.3. Set za operacijo dojke: Auremiana, d.o.o., kontaktna oseba: Zvezdana
S. Vrčon, Partizanska c. 109, 6210 Sežana, Slovenija, tel. +386/5/731-13-44, faks
+386/5/731-13-50, elektronska pošta: zvezdana.vrcon@auremiana.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: 7,932.600
SIT (z DDV).
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:
potrošni zdravstveni material za izdelke:
5.1.4. Ligature; 5.3.1. Ligature; 5.4.3. Kožne sponke – polnila; 5.4.4. Kožni spenjalnik za enkratno uporabo; 5.4.5. Aplikatorji sponk; 5.4.6. Linearni spenjalnik; 5.4.7.
Polnilo za linearni spenjalnik; 5.5.1. Intraluminalni spenjalnik z nožem: MM Surgical,
d.o.o., kontaktna oseba: Marijana Andjelič,
Galjevica 81, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/236-21-17, faks +386/1/436-00-39,
elektronska pošta: mm.surgical@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe:
24,954.173,44 SIT (z DDV).
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:
potrošni zdravstveni material za izdelke:
1.1.5. Ginekološki laparatomijski set; 1.1.6.
Set za abdominalno perinealno ekscizijo;
1.1.7. Gynlap Tuch – rjuha (ginekološko pregrinjalo); 1.2.1. Pregrinjalo za inštrumentarsko mizo; 1.2.4. Visoko vpojna kompresa;
1.2.6. Rjuha z odprtino: Medinova, d.o.o.,
Masarykova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/432-92-78, elektronska pošta:
info@medinova.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe:
4,158.643,80 SIT (z DDV).
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: potrošni zdravstveni material za izdelek: 4.2.1. Kapa bolniška z elastiko (bela):
Iris, d.o.o., kontaktna oseba: Saša Jesenovec Ljubojević, Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/200-66-50,
faks +386/1/200-66-54, elektronska pošta:
Sasa.jesenovec@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: 50.400
SIT (z DDV).
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 14.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 85 z dne 23. 9. 2005,
Ob-25537/05.
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: 13. 4. 2006.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 155/06
Ob-11326/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, kontaktna oseba: Breda P. Borovnik, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-01-358, faks 02/22-01-359, elektronska pošta: Breda.petrovic@maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 41602-00004/2064.
II.5) Kratek opis: dobava lahkega kurilnega olja za potrebe Mestne uprave Mestne občine Maribor, krajevnih skupnosti
in mestnih četrti v letu 2006 in 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29 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. Ob-1438/06: Petrol d.d.,
Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 139,12 SIT oziroma
6,15 SIT popust na vsakokratno veljavno
ceno za čas trajanja pogodbe.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 4. 2006.
Mestna občina Maribor
Ob-11354/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba: Romana Georgijevič, Ul.
15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/66-33-700 in 05/66-33-704, faks
05/66-33-706, elektronska pošta: romana.georgijevic@komunalakoper.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije za obdobje 2006–2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,000.000 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 sto-
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ritev: javno naročilo št. 30-JNVV/B-2006:
Elektro Primorska d.d., kontaktna oseba:
Mateja Filiputi, Erjavčeva 22, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-42, faks
05/339-67-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najvišja ponudba:
34,106.341,23 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:
5. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 11 z dne 3. 2. 2006,
Ob-2169/06.
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: 14. 4. 2006.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-11552/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Psihiatrična bolnišnica Ormož, kontaktna
oseba: Danica Žohar, Ptujska cesta 33,
2270 Ormož, Slovenija, tel. 02/74-15-104,
faks 02/74-15-200, elektronska pošta:
pbo.zohar@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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 po sklopih.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano bolnikov in uslužbencev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 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. Ob-34373; 1. sklop:
kruh in pekovsko pecivo: Kruh-pecivo Maribor, kontaktna oseba: Milka Mom, Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/45-03-219, faks 02/45-03-203, elektronska pošta: prodaja@kruh-pecivo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 1,692.135 SIT, najnižja
ponudba: 1,692.135 SIT, najvišja ponudba:
2,005.736 SIT.
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. Ob-34373: PPS Pekarne Ptuj, kontaktna oseba: Janez Brodnjak,
Rogozniška c. 2, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/748-05-20, faks 02/77-61-781, elektronska pošta: Pps p-pekarne-slascicarne.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 1,714.913,48 SIT, najnižja
ponudba: 1,692.135 SIT, najvišja ponudba:
2,005.736 SIT.
Valuta: 60 dni.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-34373; 2. sklop: presno
meso: junjetina, svinjina, teletina, drobovina:
Košaki TMI, kontaktna oseba: Darja Kaluža,
Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/23-52-200, faks 02/23-52-248, elektronska pošta: Košaki.info@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 12,025.250,30 SIT, najnižja ponudba: 12,025.250,30 SIT, najvišja
ponudba: 13,225.383,65 SIT.
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. Ob-34373; 3. sklop: presno meso: perutnina: Podplatnik, kontaktna
oseba: Aleš Branda, Kerenčičev trg 7, 2270
Ormož, Slovenija, tel. 02/74-11-550, faks
02/74-11-551.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 12,777.639,75 SIT, najnižja ponudba: 12,025.250,30 SIT, najvišja
ponudba: 13,225.383,65 SIT.
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. Ob-34373: Pivka
Perutninarstvo, kontaktna oseba: Darja
Kaluža, Kal 1, 6257 Pivka, Slovenija, tel.
05/70-31-030, faks 05/7031-031, elektronska pošta: www.pivka.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 4,456.854,50 SIT, najnižja
ponudba: 4,456.854,50 SIT, najvišja ponudba: 5,363.806 SIT.
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. Ob-34373: Perutnina
Ptuj, kontaktna oseba: Zdenka Godec, Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/74-90-100, faks 02/74-90-130, elektronska pošta: Zdenka.godec@perutnina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 4,688.960,50 SIT, najnižja
ponudba: 4,456.854,50 SIT, najvišja ponudba: 5,363.806 SIT.
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. Ob-34373; 4. sklop: mesni
izdelki iz svinjskega, govejega, telečjega,
perutninskega mesa: »MIR« Mesna industrija Radgona, kontaktna oseba: Terezija
Balažic, Ljutomerska c. 28a, 9250 Gornja
Radgona, Slovenija, tel. 02/56-49-162, faks
02/56-11-768, elektronska pošta: Terezija.balažic@panvita.si.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 2,428.338,50 SIT, najnižja
ponudba: 2,428.338,50 SIT, najvišja ponudba: 3,059.157,50 SIT.
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. Ob-34373: Podplatnik, kontaktna oseba: Aleš Branda,
Kerenčičev trg 7, 2270 Ormož, Slovenija,
tel. 02/74-11-550, faks 02/74-11-551.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 2,477.836,34 SIT, najnižja
ponudba: 2,428.338,50 SIT, najvišja ponudba: 3,059.157,50 SIT.
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. Ob-34373; 5. sklop: mleko, mlečni izdelki: Pomurske mlekarne, kontaktna oseba: Marieta Šoštarič, Industrijska
ulica 10, 9000 Murska Sobota, Slovenija,
tel. 02/53-61-221, faks 02/52-21-339, elektronska pošta: Sostaric.marieta@pomurskemlekarne.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 5,248.634,66 SIT, najnižja
ponudba: 5,248.634,66 SIT, najvišja ponudba: 9,744.457,97 SIT.
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. Ob-34373: Agroind
Vipava 1894, kontaktna oseba: Vera Trafela,
Vinarska c. 5, 5271 Vipava, Slovenija, tel.
05/36-71-200, faks 05/36-71-318, elektronska pošta: Majda.skapin@vipava1894.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 5,783.463,97 SIT, najnižja
ponudba: 5,248.634,66 SIT, najvišja ponudba: 9,744.457,97 SIT.
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. Ob-34373; 6. sklop:
vloženo sadje: Mercator SVS, kontaktna
oseba: Nives Štefančič, Rogozniška c. 8,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/78-07-100,
faks 02/74-95-377, elektronska pošta: Nives.stefancic@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 166.389,58 SIT, najnižja
ponudba: 166.389,58 SIT, najvišja ponudba:
640.746,75 SIT.
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. Ob-34373: ERA-SV,
kontaktna oseba: Darko Rojs, Ob Dravi 3a,
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2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/78-80-010, faks
02/78-80-020, elektronska pošta: Era-sv@
era-sv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 166.466,13 SIT, najnižja
ponudba: 166.389,58 SIT, najvišja ponudba:
640.746,75 SIT.
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. Ob-34373; 7. sklop: vložena zelenjava: ERA-SV, kontaktna oseba:
Darko Rojs, Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/78-80-010, faks 02/78-80-020,
elektronska pošta: Era-sv@era-sv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 225.707,13 SIT, najnižja
ponudba: 225.707,13 SIT, najvišja ponudba:
856.980,74 SIT.
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. Ob-34373: Mercator
SVS, kontaktna oseba: Nives Štefančič,
Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/78-07-100, faks 02/74-95-377, elektronska pošta: Nives.stefancic@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 252.725,05 SIT, najnižja
ponudba: 225.707,13 SIT, najvišja ponudba:
856.980,74 SIT.
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. Ob-34373; 8. sklop:
zamrznjena zelenjava in ribe: Brumec-Ručigaj, kontaktna oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/53-09-150, faks 01/53-09-170.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 1,435.866,22 SIT, najnižja
ponudba: 1,435.866,22 SIT, najvišja ponudba: 1,877.420,53 SIT.
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. Ob-34373; 9. sklop: zamrznjeni izdelki iz testa in ostali zamrznjeni
izdelki: ERA-SV, kontaktna oseba: Darko
Rojs, Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/78-80-010, faks 02/78-80-020, elektronska pošta: Era-sv@era-sv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 570.710 SIT, najnižja
ponudba: 570.710 SIT, najvišja ponudba:
695.467,15 SIT.
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 stori-

tev: javno naročilo št. Ob-34373; 10. sklop:
testenine in različne jušne zakuhe: M.M.
Kaučič, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in
storitve, kontaktna oseba: Mirko Kaučič, G.
Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija,
tel. 02/02-56-09-090, faks 02/56-09-091,
elektronska pošta: Mirko.kaucic@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 365.293 SIT, najnižja
ponudba: 365.293 SIT, najvišja ponudba:
606.822,23 SIT.
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. Ob-34373: Mlinotest,
kontaktna oseba: Jana Krašna, Tovarniška c. 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/36-44-509, faks 05/36-44-516, elektronska pošta: www.mlinotest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 387.410,10 SIT, najnižja
ponudba: 365.293 SIT, najvišja ponudba:
606.822,23 SIT.
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. Ob-34373; 11. sklop:
moke: Mlinotest, kontaktna oseba: Jana Krašna, Tovarniška c. 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/36-44-509, faks 05/36-44-516,
elektronska pošta: www.mlinotest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 387.344,97 SIT, najnižja
ponudba: 387.344,97 SIT, najvišja ponudba:
598.896,46 SIT.
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. Ob-34373: M.M. Kaučič,
Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
kontaktna oseba: Mirko Kaučič, G. Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija, tel.
02/56-09-090, faks 02/56-09-091, elektronska pošta: Mirko.kaucic@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 403.630 SIT, najnižja
ponudba: 387.344,97 SIT, najvišja ponudba:
598.896,46 SIT.
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. Ob-34373; 12. sklop: olja
in maščobna živila: ERA-SV, kontaktna oseba: Darko Rojs, Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/78-80-010, faks 02/78-80-020,
elektronska pošta: Era-sv@era-sv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 1,869.628,60 SIT, najnižja
ponudba: 1,869.628,60 SIT, najvišja ponudba: 1,970.190,96 SIT.
Valuta: 60 dni.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Ob-34373: Mercator
SVS, kontaktna oseba: Nives Štefančič,
Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/78-07-100, faks 02/74-95-377, elektronska pošta: Nives.stefancic@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 1,970.190,96 SIT, najnižja
ponudba: 1,869.628,60 SIT, najvišja ponudba: 1,970.190,96 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-34373; 13. sklop: jajca:
M.M. Kaučič, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, kontaktna oseba: Mirko Kaučič, G. Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija, tel. 02/56-09-090, faks 02/56-09-091,
elektronska pošta: Mirko.kaucic@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 543.138,20 SIT, najnižja
ponudba: 543.138,20 SIT, najvišja ponudba:
679.220,85 SIT.
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. Ob-34373: Galina, kontaktna oseba: Ciril Meško, Svenškova ul. 44,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/71-98-229,
faks 02/42-60-093.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 582.189,30 SIT, najnižja
ponudba: 543.138 SIT, najvišja ponudba:
679.220,85 SIT.
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. Ob-34373; 14. sklop: sadni
sirupi, sokovi in brezalkoholne pijače: Mercator SVS, kontaktna oseba: Nives Štefančič,
Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/78-07-100, faks 02/74-95-377, elektronska pošta: Nives.stefancic@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 1,843.454,62 SIT, najnižja
ponudba: 1,843.454,62 SIT, najvišja ponudba: 1,915.199,40 SIT.
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. Ob-34373: ERA-SV,
kontaktna oseba: Darko Rojs, Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/78-80-010, faks
02/78-80-020, elektronska pošta: Era-sv@
era-sv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 1,915.199,40 SIT,
najnižja ponudba 1,843.454,62 SIT, najvišja
ponudba: 1,915.199,40 SIT.
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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. Ob-34373; 15. sklop: čaji:
Mogota, kontaktna oseba: Ida Drozg, Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/78-00-444, faks 03/78-00-445, elektronska pošta: Mogota.doo@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 509.678,75 SIT, najnižja
ponudba: 509.678,75 SIT, najvišja ponudba:
578.549,13 SIT.
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. Ob-34373; 16. sklop:
splošno prehrambeno blago: ERA-SV, kontaktna oseba: Darko Rojs, Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/78-80-010,
faks 02/78-80-020, elektronska pošta:
Era-sv@era-sv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 4,075.604,74 SIT, najnižja
ponudba: 4,075.604,74 SIT, najvišja ponudba: 4,301.452,61 SIT.
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. Ob-34373: Mercator
SVS, kontaktna oseba: Nives Štefančič,
Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/78-07-100, faks 02/74-95-377, elektronska pošta: Nives.stefancic@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 4,301.452,61 SIT, najnižja
ponudba: 4,075.604,74 SIT, najvišja ponudba: 4,301.452,61 SIT.
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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 8/B-7-2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 22.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-34373 z dne 9. 12. 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: 13. 4. 2006.
Psihiatrična bolnišnica Ormož
Št. 2.3.-882/06
Ob-11589/06
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: Jože Kanduč, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/29-14-244, faks +386/1/29-14-806,
elektronska pošta: joze.kanduc@slo-zeleznice.si.
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II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
34/2005/INFO.
II.5) Kratek opis: elektronsko vodenje
prejetih in izdanih računov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila:
1. zmožnost ponudnika in njegov tržni
položaj – 30%,
2. ponujena oprema in storitve – 40%,
3. ponujena cena in stroški vzdrževanja
opreme – 30%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 34/2005/INFO:
SRC.SI, kontaktna oseba: Dejan Brgoč, Tržaška c. 116, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-80-00, faks 01/423-41-73, elektronska pošta: dejan.brgoc@src.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,383.809,22 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:
13. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 106 z dne 25. 11.
2005, Ob-32139/05 in št. 116-117 z dne
23. 12. 2005, Ob-36176/05.
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: 12. 4. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.

Gradnje
Št. 430/06-1681
Ob-11176/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ljutomer, kontaktna oseba: Dominika Vrbnjak, univ. dipl. ekon., Vrazova ulica 1, 9240
Ljutomer, Slovenija, tel. +386/2/584-90-40,
faks +386/2/581-16-10, elektronska pošta:
dominika.vrbnjak@ljutomer.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izgradnja komunalne
infrastrukture v industrijski coni v Ljutomeru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno, garancijski rok in reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-DV/06-GD/1-1059:
Cestno podjetje Maribor d.d., kontaktna
oseba: Dušan Slapnik, u.d.i.g., Iztokova ulica 30, 9240 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/429-35-00, faks +381/2/420-30-44,
elektronska pošta: dusan.slapnik@cpm.si.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 71,243.647,05 SIT, najvišja ponudba
82,720.252,16 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 11 z dne 3. 2. 2006,
Ob-2157/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2006.
Občina Ljutomer
Št. 531
Ob-11226/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KOPA Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija, kontaktna oseba Roman Potočnik,
tel. 04/25-69-444, faks 04/25-69-442, internetni naslov: www.klinika-golnik, elektronska
pošta: Roman.Potocnik@klinika-golnik.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradbena
dela.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3 JN/2006 RSOPSTV.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija sistema ogrevanja in priprava sanitarne tople
vode.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na ceno, plačilne pogoje in čas dokončanja del.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
IMP Promont d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231
Črnuče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe
97,511.214,39 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: GP
01-1/2006-1290.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 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 21. 1. 2006,
Ob-317/06.
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.
KOPA Golnik
Ob-11377/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna
oseba: Robič Sandi, Metelkova 9, 1000
Ljubljana, SI-Slovenija, tel. 01/300-39-45,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
faks 01/300-39-37, elektronska pošta:
sandi.robic@zd-lj.si, internetni naslov:
www.zd-lj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-3/2005 ZD Ljubljana.
II.5) Kratek opis: zamenjava oken na
objektih ZD Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-3/2005 ZD Ljubljana:
AJM okna-vrata-senčila, kontaktna oseba:
Fijavž Milan, Kozjak nad pesnico 2a, 2211
Pesnica, Slovenija, tel. 02/655-04-13, faks
02/655-04-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,354.700,94 SIT;
najnižja ponudba 21,354.700,94 SIT, najvišja ponudba 22,856.081,28 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-3/2005 ZD Ljubljana.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 30 z dne 25. 3. 2005,
Ob-8390/05.
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: 12. 4. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 110-1/06
Ob-11550/06
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: 2005/000650.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija voziščne
konstrukcije na odseku AC A1/0653 Vrhnika–Logatec od km 4,427 do km 6,967.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 387,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: J.V. SCT d.d., Ljubljana
+ CP Ljubljana d.d., kontaktna oseba: Stanislav Černe, 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 394,728.063,50 SIT.

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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000650.
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; 116-117/05 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: 14. 4. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-11584/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Katarina Vavtar, Savska
cesta 34, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/72-95-440, faks 01/72-95-450.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: investicijsko vzdrževalna
dela na vodovodnem omrežju v Domžalah – Opekarniška cesta, Radomlje – I.
in II. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 37,434.865,28 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena, reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02/06: Prenova – Gradbenik d.o.o., kontaktna oseba: Klemen Kovač, Stanežiče 39, 1210 Ljubljana – Šentvid,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,434.865,28 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 02/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 4. 2006.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.

Storitve
Ob-11164/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Polona Demšar Mitrovič, Dunajska 48,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-87-023,
faks 01/47-87-010, elektronska pošta: polona.demsar-mitrovic@gov.si, internetni naslov: http://www.sigov.si/mop/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 11.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.14.10.00-9; dodatni predmeti, glavni besednjak: 74.14.12.00-1.
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II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 86501 do 86509 in
86502.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 512-01/2005.
II.5) Kratek opis: projektno vodenje,
administrativni in finančni management
projekta R. A. V. E. Space.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44,350.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: merila, navedena v razpisni dokumentaciji
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01: ELEA iC d.o.o.,
kontaktna oseba: Jurij Rihar, Dunajska
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/420-10-60, faks 01/420-10-66, elektronska pošta: jurij.rihar@elea.si, internetni naslov: www.elea.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 44,350.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 512-01/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 11 z dne 3. 2. 2006,
Ob-1753/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da, Program ESPON, ki je namenjen
vzpostavitvi omrežja za opazovanje prostorskega razvoja.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 4. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-11224/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
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, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 48/2006-PSP – Programska pomoč pri dogradnji ORGMOB
IS.
II.5) Kratek opis: programska pomoč
pri dogradnji ORGMOB IS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,666.666,60 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:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-
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tev: javno naročilo št. MORS 48/2006-PSP:
ISA.IT d.o.o., kontaktna oseba: Rajko Kolar,
Železna cesta 41, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/439-66-00, faks 01/439-66-25, elektronska pošta: rajko.kolar@isa.it.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,665.620 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:
9. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 4. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-11375/06
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: Nataša
Marin, Grajski trg 14, 2327 Rače, Slovenija,
tel. 02/609-60-23, faks 02/609-60-18, elektronska pošta: info@race-fram.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 2.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-430/3-2006.
II.5) Kratek opis: prevozi šolskih otrok
za potrebe učencev Osnovne šole Rače
in Osnovne šole Fram, v obdobju od 1. 9.
2006 in 30. 6. 2010.
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. JN-430/3-2006: Globus
d.o.o., kontaktna oseba: Danica Vrbnjak,
Ulica Vita Kraigherja 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/629-60-70, faks 02/629-60-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 78.814,29 SIT na dan.
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-430/3-2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 20 z dne 24. 2. 2006,
Ob-4706/06.
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: 13. 4. 2006.
Občina Rače – Fram
Št. 38
Ob-11378/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
VDC Krško-Leskovec, kontaktna oseba: Lidija Žnideršič, Ul. Staneta Žagarja 4, 8273

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Leskovec, Slovenija, tel. 07/49-05-160,
faks 07/49-05-161, elektronska pošta: tajnistvo.vdc@siol.net, internetni naslov:
www.vdckk.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
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.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): JN-1-S/2006.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1-S/2006.
II.5) Kratek opis: priprava in razdelitev
obrokov prehrane (malice) za VDC Krško-Leskovec, Ulica Staneta Žagarja 4,
8273 Leskovec pri Krškem:
– enoto VDC Leskovec, Ulica Staneta
Žagarja 4, 8273 Leskovec pri Krškem,
– enoto VDC Sevnica, Cankarjeva ulica
1, 8290 Sevnica in
– enoto VDC Brežice, Trg izgnancev
12b, 8250 Brežice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,180.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Naročnik je za oceno ponudb uporabil
kot merilo: najnižjo ponudbeno ceno toplega obroka v povezavi s kvaliteto, oddaljenostjo od kraja opravljene storitve ponudnika od enote in dostopa za invalide na
vozičkih.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN1/S-2006 - za Enoto Leskovec: Borut Pevec s.p., kontaktna
oseba: Borut Pevec, Trg borcev 6, 8273
Leskovec, Slovenija, tel. 041/633-503, faks
07/492-02-96.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 637 SIT na obrok;
najnižja ponudba 637 SIT na obrok, najvišja
ponudba 645 SIT na obrok.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN1/S-2006 – za Enoto Sevnica: Hotel Ajdovec – Gorišek Jože,
s.p., kontaktna oseba: Gorišek Jože, s.p,
Trg Svobode 1, 8290 Sevnica, Slovenija, tel.
07/81-61-060, faks 07/81-61-061, elektronska pošta: joze.gorisek-sp@yahoo.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 679 SIT na obrok;
najnižja ponudba 679 SIT na obrok, najvišja
ponudba 679 SIT na obrok.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN1/S-2006 – za
Enoto Brežice: Splavar gostinstvo in trgovina, d.o.o., kontaktna oseba: Milan
Doberšek, Cesta prvih borcev 40a, 8250
Brežice, Slovenija, tel. 07/49-90-630, faks
07/49-90-630.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 663 SIT na obrok;

najnižja ponudba 663 SIT na obrok, najvišja
ponudba 663 SIT na obrok.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-1-S/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 4 z dne 13. 1. 2006,
Ob-15/06.
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: 13. 4. 2006.
VDC Krško-Leskovec
Št. 800-037-5/05
Ob-11379/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za varovanje zdravja RS, kontaktna
oseba: Romana Gregorka, Trubarjeva 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-41-400,
faks 01/24-41-447, elektronska pošta: Romana.gregorka@ivz-rs.si, internetni naslov:
www.ivz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 3.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
62.21.00.00-7.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 73120.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 800-037-5/05.
II.5) Kratek opis: organiziranje in posredovanje službenih potovanj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 800-037-5/05, sklop 1 in 2:
Airpass d.o.o., kontaktna oseba: Miloš Vujadinovič, Vošnjakova 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/430-70-00, faks 01/430-71-00,
elektronska pošta: info@airpass.si, internetni naslov: www.airpass.si.
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. 800-037-5/05, sklop 1 in 2:
Concorde, Podjetje za turizem d.o.o., kontaktna oseba: Vojka Zaviršek, Šubičeva 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/42-53-255,
faks 01/42-55-070, elektronska pošta: concorde@concorde.si.
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. 800-037-5/05, sklop
2: CWT Adriatic d.o.o., kontaktna oseba:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Aleška Mokorel Sicherl, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-44-159,
faks 01/47-44-158, elektronska pošta: alesa@cwtadriatic.si.
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. 800-037-5/05, sklop 2:
Kompas, Turistično podjetje, d.d., kontaktna oseba: Jasmina Feguš, Pražakova 4,
1514 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/20-06-200,
faks 01/20-06-434, elektronska pošta: jasmina.fegus@kompas.si, internetni naslov:
www.kompas.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 800-037-5/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 26 z dne 18. 3. 2005,
Ob-7536/05.
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: 13. 4. 2006.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Št. 757/2006
Ob-11413/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Janja
Lovrečič, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-46-267, faks 05/66-46-292,
elektronska pošta: janja.lovrecic@koper.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
Kategorija storitve: 12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 371-3/2006.
II.5) Kratek opis: ureditev ceste na Markov hrib.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 125,000.000 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. 64/2006: Stavbenik
d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Petrič, Ulica 15. maja 16, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/66-38-301, faks 05/66-38-310, elektronska pošta: info@stavbenik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 94,208.144,67
tolarjev, najnižja ponudba: 94,208.144,67
tolarjev, najvišja ponudba: 139,682.566,48
tolarjev.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Delež: 5%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 371-3/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; št. 64/2006 z dne 29. 4. 2005.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2006.
Mestna občina Koper
Št. 430-154/2005
Ob-11425/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi,
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 1A.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.23.12.00-9, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 29.23.12.10-2, 29.23.12.20-5,
29.23.12.50-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za servisno vzdrževanje klimatskih naprav, št.
430-154/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je servisno vzdrževanje kilimatskih
naprav, vgrajenih v objektih Ministrstva
za notranje zadeve, Generalne policijske
uprave in Policije, ki obsega naslednje
sklope:
Sklop 1: Servisno vzdrževanje klimatskih
naprav PU Ljubljana;
Sklop 2: Servisno vzdrževanje klimatskih
naprav PU Maribor;
Sklop 3: Servisno vzdrževanje klimatskih
naprav PU Celje;
Sklop 4: Servisno vzdrževanje klimatskih
naprav PU Murska Sobota;
Sklop 5: Servisno vzdrževanje klimatskih
naprav PU Slovenj Gradec;
Sklop 6: Servisno vzdrževanje klimatskih
naprav PU Krško;
Sklop 7: Servisno vzdrževanje klimatskih
naprav PU Postojna;
Sklop 8: Servisno vzdrževanje klimatskih
naprav PU Nova Gorica;
Sklop 9: Servisno vzdrževanje klimatskih
naprav PU Koper;
Sklop 10: Servisno vzdrževanje klimatskih naprav PU Novo mesto;
Sklop 11: Servisno vzdrževanje klimatskih naprav PU Kranj;
Sklop 12: Servisno vzdrževanje klimatskih naprav GPU in MNZ.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 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. 430-154/2005: Klima Petek d.o.o., kontaktna oseba: Gorazd Brumec, Ul. Kraljeviča Marka 14, 2000 Maribor, Slovenija, tel. +386/2/290-91-28, faks
+386/2/252-25-50, elektronska pošta: Gorazd.Brumec@klimapetek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,945.852 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-154/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 11. 2005.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 81/05 z dne 2. 9.
2005, Ob-23448/05, št. 89/05 z dne 7. 10.
2005, Ob-26998/05 (popravek).
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 4. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi,
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 2.3.-882/06
Ob-11588/06
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: Jože Kanduč, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/29-14-244, faks +386/1/29-14-806,
elektronska pošta: joze.kanduc@slo-zeleznice.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.24.12.00-2, dopolnilni besednjak: x016-1
y002-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
36/2005/INFO.
II.5) Kratek opis: uvedba SAP RE modula za nepremičnine.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila:
1. zmožnost ponudnika in njegov tržni
položaj – 50%,
2. ponujena oprema in storitve – 30%,
3. ponujena cena in stroški vzdrževanja
opreme – 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 34/2005/INFO: IDS Scheer, d.o.o., kontaktna oseba: Darko Andrejič,
Šmartinska c. 152G, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-47-11, faks 01/587-47-12,
elektronska pošta: darko.andrejic@idsscheer.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 41,100.762,24 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:
9. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 110 z dne 9. 12.
2005, Ob-34236/05.
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: 12. 4. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-11619/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Breda Kosec, tel.
01/478-18-21, e-pošta: gp.mju@gov.si, faks
01/478-18-78.

Stran

3136 /

Št.

43 / 21. 4. 2006

Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: storitev letalskega prevoza na direktni, redni povezavi na zračni progi Ljubljana-Bruselj-Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 3.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
storitev letalskega prevoza na direktni,
redni povezavi na zračni progi LjubljanaBruselj-Ljubljana.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62.11.00.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(a): vrednost 800,500.000 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer samo zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: šifra 430-365/2005,
zap št. JN.: 64/05 VV-POG (zveza šifra:
430-121/2005 zap št JN: 37/05 VV).
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2005/S105-104992 z dne 2. 6. 2005.
Št. naročila šifra 430-365/2005, zap. št.
JN.: 64/05 VV-POG.
Naslov Storitev letalskega prevoza na
direktni, redni povezavi na zračni progi Ljubljana-Bruselj-Ljubljana.
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 3.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Adria
Airways, Slovenski letalski prevoznik d.d.,
Kuzmičeva 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: info@adria.si, tel. 01/369-10-00,
intenetni naslov: www.adria-airways.com,
faks 01/230-13-25.
V.4) Informacije o vrednosti naročila: začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
901,936.020 SIT.
Skupna končna vrednost naročila:
800,500.000 SIT brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 9 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizij-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ska komisija, Dunajska 54, 1001 Ljubljana, PP 704, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00, internetni naslov: http://intranet.sigov.si/dkom/,
faks 00386/1/234-28-40.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: RS,
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. 00386/1/478-18-21, faks
00386/1/478-18-78.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 4. 2006.
Ministrstvo za javno upravo

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-11227/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: oprema za daljinsko
vodenje SNO.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– sklop A – odklopniki 37,500.000 SIT;
– sklop B – ločilna stikala 27,500.000
SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 93525: TSN d.o.o., Šentiljska cesta 3, 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 – odklopniki
20,995.000 SIT.
Valuta: 120 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.: 94223: Elektronabava
d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena sklop B – ločilna stikala
24,502.803 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. 93525.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
vrednost (brez DDV): sklop A – odklopniki
20,995.000 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. 94223.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): sklop B – ločilna stikala
24,502.803 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:
26. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
106 z dne 25. 11. 2005, Ob-32849/05.
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.

Javni razpisi
Ob-11340/06
Obvestilo
Javni razpis za pomoč za zaposlovanje
dolgotrajno brezposelnih žensk, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 78/05, dne
19. 8. 2005, popravki objavljeni v Uradnem
listu RS št. 87/05 z dne 30. 9. 2005, št.
91/05 z dne 14. 10. 2005 in št. 34/06 z dne
31. 3. 2006, se z dnem 7. 4. 2006 zapira zaradi razdelitve vseh razpoložljivih sredstev.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-11342/06
Popravek
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo javnega razpisa
za usposabljanje na delovnem mestu v učnih delavnicah in učnih podjetjih, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 79 z dne 26. 8.
2005, Ob-23131/05.
V 6. točki javnega razpisa: Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis in
obdobje financiranja, se besedilo spremeni
in glasi:
»Višina sredstev, ki bodo na razpolago za izvajanje aktivnosti, znašajo skupaj
324,214.900 SIT.«
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Planirana sredstva v obdobju 2004 – 2007
Planirana višina sredstev
2004
Skupaj
0
PP 3587 ESS – sredstva
0
EU za ukrep 2.2.
PP 3584 Lastna sredstva
0
– Ukrep 2.2.

Št.

2005
92.400
69.300

2006
299,122.500
224,341.875

2007
25,000.000
18,750.000

23.100

74,780.625

6,250.000

Zavod RS za zaposlovanje

Št. 014-1/06

Ob-11613/06

Sprememba
V javnem razpisu za podelitev koncesije za opravljanje storitve pomoč družini na
domu v Občini Ajdovščina (Ur. l. RS, št. 31
z dne 24. 3. 2006), se prva in druga alineja
tretjega odstavka točke XI. spremenita tako,
da se glasita:
– 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 alineje z mnenjem
pooblaščenega revizorja«.
V točki XIII. se rok za oddajo ponudbe
podaljša do 22. 5. 2006.
V točki XIV. se datum odpiranja ponudb
spremeni tako, da se glasi: 26. maja 2006.
Občina Ajdovščina
Št. 430-71/2006/5
Ob-11240/06
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02ZJU in 110/02-ZDT-B), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 116/05),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2006 in 2007 (Ur. l. RS, št.
116/05), 217. člena Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) in programa ministrice o spremljanju kakovosti za kmetijske
pridelke oziroma živila ter krmo za proračunsko leto 2006, objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje uvajanja preskusnih
metod za potrebe uradnega nadzora
s področja krme, vključujoč GSO
krme, vzdrževanje obstoječe
akreditacije oziroma razširitve področja
akreditiranja
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58,
1000 Ljubljana.
2. Pravna podlaga in namen razpisa:
s sofinanciranjem želimo spodbuditi organizacije in pooblaščene laboratorije (20.
člen Zakona o krmi (Ur. l. RS, št. 13/02) in
13. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o krmi (Ur. l. RS, št. 45/04,
97/04-prečiščeno besedilo)), da za potrebe uradne kontrole oziroma inšpekcijskega
nadzora uvedejo oziroma akreditirajo čim
več preskusnih metod analiz krme, dodatkov in premiksov po pravilih sprejetih v EU.
Na ta način želimo zagotavljati učinkovit in
EU primerljiv nadzor.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programa uvajanja preskusnih metod,
ki so objavljene v Pravilniku o uradnih me-

todah analiz krme, dodatkov in premiksov
(Ur. l. RS, št. 70/05), za potrebe uradnega
nadzora, vzdrževanja obstoječe akreditacije
oziroma razširitve področja akreditiranja, s
področja krme, vključujoč GSO krmo.
Za parametre za katere ni predpisanih
metod, se sofinancira uvedba oziroma akreditacija mednarodno uveljavljenih metod in
drugih metod, ki izpolnjujejo pravila, opredeljena v Prilogi III. Uredbe (ES) št. 882/2004
Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju
uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih
ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in
zaščiti živali (v nadaljnjem besedilu Uredba
882/2004).
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko javijo organizacije in
pooblaščeni laboratoriji skladno z 20. členom Zakona o krmi (Ur. l. RS, št. 13/02,
45/04, 97/04-prečiščeno besedilo), ki bodo
uvedle vsaj šest uradnih metod iz Pravilnika
o uradnih metodah analiz krme, dodatkov
in premiksov (Ur. l. RS, št. 70/05), za parametre za katere ni predpisanih metod, pa
se sofinancira uvedba oziroma akreditacija
mednarodno uveljavljenih metod in drugih
metod, ki izpolnjujejo pravila, opredeljena v
Prilogi III. Uredbe 882/2004. Sofinancira se
razširitev obsega akreditacije oziroma vzdrževanje obstoječe akreditacije laboratorija.
Sofinanciranje postopkov uvedbe oziroma akreditacije navedenih preskusnih metod iz 3. točke ne sme biti predmet preteklih
sofinanciranj s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
V primeru, da bodo vlagatelji kandidirali za sredstva za razširitev in vzdrževanje
akreditacije, morajo aktivnosti izvesti v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025.
5. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je
20,000.000 SIT. Višina sofinanciranja je odvisna od števila vlog, vendar ne more preseči 70% vseh upravičenih stroškov programa
oziroma projekta in ne več kot 6,600.000
SIT na posameznega vlagatelja.
6. Merila za izbor
Za vrednotenje, ugotovitev primernosti
programa oziroma projekta za sofinanciranje, in določitev višine sofinanciranja bodo
uporabljena naslednja merila za ocenjevanje. Postopek za ocenjevanje posamezne
vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih merilih:
– reference vlagatelja (akreditacijska listina po standardu SIST EN ISO/IEC 17025
za področje krme);
– odstotek sofinanciranja vlagatelja;
– uvedba oziroma akreditacija večjega
števila uradnih metod;
– sodelovanje v medlaboratorijskih primerjalnih preskusih.
Natančnejša merila za vrednotenje, ugotovitev primernosti programa oziroma pro-
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jekta za sofinanciranje in določitve višine
sofinanciranja, so navedena v razpisni dokumentaciji.
7. Obdobje za porabo sredstev in dokazila: sofinanciranje po tem razpisu se bo
končalo, v petek, 20. oktobra 2006, to je
zadnji rok do katerega morajo upravičenci na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano dostaviti poročilo in dokazila o
opravljenemu delu.
8. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge ter način predložitve vlog: ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v
vložišče Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno, ponedeljka
22. maja 2006, do 10. ure, v zaprti ovojnici
na kateri mora biti vidna označba: »Ne odpiraj - vloga na razpis za sofinanciranje uvajanja preskusnih metod za potrebe uradnega
nadzora s področja krme, vključujoč GSO
krme, vzdrževanje obstoječe akreditacije
oziroma razširitve področja akreditiranja«,
na hrbtni strani pa točen naslov vlagatelja.
9. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog je javno in bo
v ponedeljek, 22. maja 2006, v sobi 643,
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, s pričetkom ob 13. uri.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu
predložitve oziroma dospetja.
10. Obveščanje o izidu javnega razpisa:
vlagatelji vlog bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni od
dneva odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo v sobi 601 Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (6. nadstropje).
Razpisno dokumentacijo je možno tudi naročiti, na tel. 01/478-91-09.
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega
razpisa lahko vlagatelji dobijo vsak delavnik med 9. in 12. uro pri Renati Puc, tel.
01/478-91-97.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 232/06
Ob-11344/06
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 in
25/04), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor kulturnih projektov »Rastem s
knjigo – izvirno slovensko mladinsko
leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«,
ki jih bo v letu 2006 financirala
Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: razpis 16, oznaka
JPR16-ML-2006)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
financiranje kulturnih projektov nevladnih in
zasebnih kulturnih organizacij s statusom
pravne osebe, gospodarskih družb in posameznikov, ki delujejo na področju kulture.
Razpis se nanaša na ustvarjanje in posre-
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dovanje javnih kulturnih dobrin na področju
izdajanja mladinske literature (v nadaljevanju: projekti).
2. Pomen izrazov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije
ter zasebni zavodi, gospodarske družbe in
samostojni podjetniki, ki delujejo na razpisnem področju (v nadaljevanju: upravičene
osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta v vlogi založnika.
Sozaložnik je tisti partner predlagatelja projekta, ki je bistveno vpleten tako v
zasnovo, kot tudi v izvedbo in financiranje
projekta.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. Vsebino in celotni obseg projekta
je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega
obrazca in obveznih prilog.
Zaprošeni znesek je znesek, ki naj bi ga
za izvedbo projekta prispevalo ministrstvo.
Najvišji zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati višine
sredstev, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji (posebni pogoji!).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Razpisno področje in cilj razpisa
Sofinanciranje se nanaša na izdajanje
izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.
Cilj razpisa je spodbuditi dostopnost raznovrstne, kakovostne in izvirne mladinske
leposlovne literature, spodbuditi motivacijo
za branje pri šolarjih ter obiskovanje splošnih knjižnic. Drugi cilj razpisa je spodbuditi
izvirno ustvarjalnost na področju mladinskega leposlovja, motivirati založnike k večjemu
vključevanju sodobnih slovenskih piscev v
svoje založniške programe in s tem povečati delež izdanega slovenskega izvirnega
mladinskega leposlovja.
4. Splošni in posebni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje založniške dejavnosti na področju Republike
Slovenije in/ali v zamejstvu (obvezno dokazilo: kopija veljavnega izpiska iz registra, iz
katere je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti; v primeru,
da ministrstvo naknadno zahteva originalno
potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);
– da so kot pogodbena stranka ministrstva doslej izpolnjevali vse svoje obveznosti
do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva);
in posebne pogoje, kot jih določa razpisna dokumentacija.
4.2. Posebni razpisni pogoji
Na razpisu lahko sodelujejo predlagatelji
s slovenskim izvirnim leposlovnim mladinskim delom:
– ki je bilo izdano leta 2003 ali kasneje;
– katerega pisec je sodobni slovenski
ustvarjalec;
– ki zagotavljajo odkupno ceno izvoda pri
nakladi 10.000 izvodov do največ 600 SIT;
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– ki so se pripravljeni pogajati o ceni odkupa knjige, ki je predlagana v izbor projektov (podpisana izjava predlagatelja v obrazcu razpisa).
Na razpisu lahko posamezni predlagatelji sodelujejo z največ štirimi izdanimi naslovi
izvirnih slovenskih mladinskih del, ki so prvič
izšla od vključno leta 2003 naprej.
4.3 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje splošnih in posebnih razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje
vlog, ki jo imenuje minister za področje, ki je
predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavrženje vlog predlagateljev, ki niso upravičene osebe ali ne izpolnjujejo splošnih in
posebnih pogojev za sodelovanje na razpisu
ter prepoznih, nepopolnih oziroma prepozno
dopolnjenih vlog.
5. Splošni razpisni kriteriji:
5.1 Kakovost in uspešnost predlagatelja
na področju mladinskega leposlovja v obdobju od 2003 naprej (skupaj: 10 točk):
– odmevnost založnika v strokovni javnosti: nagrade in druge reference: 5 točk,
– dostopnost del založnika (dosežene
naklade, število izposoj v splošnih knjižnicah, prodana naklada, dostopnost knjig v
knjigarnah na celotnem področju Slovenije):
5 točk.
5.2 Kakovost, uspešnost, primernost in
izvedljivost predlaganega projekta (skupaj:
85 točk):
– reference avtorja na področju mladinskega leposlovja (nagrade, odmevi v strokovni javnosti): 15 točk,
– reference knjige (odmevnost v strokovni in širši javnosti: nagrade in druge reference): 20 točk,
– jezikovna odličnost (izvirnost in bogastvo jezikovnega izražanja ter lektorska neoporečnost): 15 točk,
– izkazovanje izvirnosti vsebinske zasnove knjige, inovativnost v pristopu 15 točk,
– primernost razvojni stopnji sedmošolcev: 10 točk,
– kakovost tehnične izvedbe (oblikovanje, kakovost tiska in papirja, kakovost vezave): 10 točk.
6. Prednostni razpisni kriteriji (skupaj: 5
točk):
– pri končnem izboru imajo prednost novejše izdaje: 5 točk.
7. Uporaba kriterijev:
Strokovna komisija za knjigo bo pregledala izpolnjevanje kriterijev kakovosti, jezikovno neoporečnost in razvojno primernost
ter na tej osnovi v odkup predlagala predvidoma 2 deli, pri čemer je lahko isti pisec
izbran le enkrat.
Izbrani bodo tisti projekti predlagateljev,
ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
posebni razpisni kriteriji so ovrednoteni s
točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v
razpisni dokumentaciji. Na JPR16-ML-2006
bodo izbrani tisti projekti, ki bodo glede na
kriterije dosegli vsaj 90 točk oziroma oceno1
vrhunsko in ki jih bo ministrstvo na predlog
strokovne komisije in strokovne službe uvrstilo na seznam odobrenih projektov. Najvišje število prejetih točk za vsak posamezni
projekt je 100 točk.
1
Ocene: vrhunsko (90 -100 točk), kakovostno (70 - 89 točk), zadovoljivo (51 - 69 točk),
nezadovoljivo (0 do 50 točk).

8. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za razpis (JPR16ML-2006), znaša 15,000.000 SIT za predvidoma 2 izbrani izvirni slovenski mladinski
leposlovni deli in predvidoma 21.000 odkupljenih izvodov.
Ministrstvo bo pri odkupu knjige založniku v okviru odobrenih sredstev za izbrano
knjigo namenilo tudi namenska sredstva za
nagrado avtorju/avtorjem besedila, in sicer
1,000.000 SIT brutto brutto na posamezno
izbrano knjigo.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2006 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo
določal Zakon o izvrševanju proračuna RS
za leti 2006 in 2007.
10. Razpisni rok: razpis se prične 21. 4.
2006 in zaključi 22. 5. 2006.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z navedbo obveznih
prilog,
– prilogo »izjave predlagatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev«,
– vzorec ocenjevalnega lista,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– potrdilo o registraciji (pravne osebe in
samostojni podjetniki),
– podpisane in ožigosane izjave (v primeru fizične osebe samo podpisane) predlagatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev,
– kopije strokovnih odzivov na predlagane knjige,
– 2 izvoda knjige.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter
v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16.
ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.kultura.gov.si/, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo
javnega razpisa (zakonski in podzakonski
akti, imena članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
12. Oddaja in dostava predlogov:
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov,
mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti
in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do 22. 5. 2006 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni ciljni
razpis »Rastem s knjigo – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu
sedmošolcu« z oznako JPR16-ML-2006.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
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12.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 22. 5. 2006 oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
in so naštete v točki 11.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
12.3 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema pogoje, kriterije in vsa ostala
določila razpisa in razpisne dokumentacije.
12.4 Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločilo:
– vse vloge, ki jih ni vložila upravičena
oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Nataša Bucik, podsekretarka: natasa.bucik@gov.si. Uradne
ure po telefonu in elektronskih medijih
ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede
razpisa obrnejo na pristojno uslužbenko
ministrstva.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod točko 11.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o predlogu
za izbor projektov obvestilo in jih pozvalo k
predložitvi njihovih mnenj o predlogu predvidoma v enem mesecu po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 24. 5. 2006.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določene z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 1711-06-468079/00
Ob-11615/06
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za sofinanciranje programov pomoči
pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za
azil, pravnega svetovanja prosilcem za
azil in integraciji beguncev v Republiki
Sloveniji v letu 2006, sofinanciranega
iz sredstev Evropskega sklada za
begunce in sredstev Ministrstva za
notranje zadeve
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Podatki o predmetu javnega razpisa
Sklop 1: Sofinanciranje programov pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za azil
s področja:
a) Pomoči mladoletnim prosilcem za azil
pri vključevanju v novo okolje, zlasti pa pomoč pri učenju, izvedbo programov aktivnega preživljanja prostega časa, organiziranje varstva otrok, medkulturno učenje in

spoznavanje preko druženja s slovenskimi
vrstniki.
Programi morajo potekati 4 ure dnevno,
tudi ob vikendih in dela prostih dnevih, v
skladu z razporedom, ki ga določi naročnik.
b) Pomoči pri organiziranju dejavnosti na
oddelku za omejevanje gibanja prosilcev za
azil, ki vključuje rekreacijo, aktivnosti za prosti čas, vzdrževanje osebne higiene, higiene
bivalnih in skupnih prostorov in okolice, po
navodilih naročnika.
Programi morajo potekati 4 ure dnevno,
tudi ob vikendih in dela prostih dnevih, v
skladu z razporedom, ki ga določi naročnik.
c) Izvajanja izobraževalnih tečajev, zlasti
s področja:
– računalništva,
– spoznavanja slovenske kulture in
družbe,
– ročnih spretnosti,
– izobraževanja za matere oziroma
starše.
Programi morajo potekati vsaj dvakrat
tedensko po 2 uri.
Sklop 2: Sofinanciranje programa pravnega svetovanja prosilcem za azil glede
azilnega postopka ter obsega in uresničevanja njihovih pravic in dolžnosti.
Svetovanje se bo zagotavljalo v prostorih Azilnega doma, in sicer vse delovne dni
v tednu od 9. do 15. ure, izjemoma pa tudi
izven tega časa, ob vikendih in dela prostih
dnevih. Organizacija in stroški prevajalskih
storitev bremenijo prijavitelja. Zahtevana izobrazba izvajalcev programa, ki bodo izvajali pravno svetovanje, je univerzitetni diplomirani pravnik.
Sklop 3: Sofinanciranje programov pomoči pri integraciji beguncev s področja:
a) Iskanja primernih stanovanj s sklenitvijo najemne pogodbe na območju celotne
Slovenije.
Program mora zajemati vse dejavnosti
pri vzpostavljanju stika med beguncem in
tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za
sklenitev najemne pogodbe. Prijavitelj mora
begunca na njegovo zahtevo spremljati pri
ogledu stanovanja.
Stroški morebitnega posredovanja nepremičninske družbe oziroma nepremičninskega posrednika pri sklenitvi najemne pogodbe bremenijo prijavitelja.
b) Pomoči pri integraciji beguncev z aktivnim vključevanjem v programe, ki vključuje:
– izvedbo programov psihosocialne pomoči žrtvam nasilja in zlorabe,
– izvedbo programov ženskih skupin za
samopomoč,
– izvedbo programov pomoči starejšim
beguncem zlasti pri pridobivanju dokumentov, spremljanju v zdravstvene in druge
ustanove.
Programi pomoči pod prvo alineo morajo potekati vsaj dvakrat tedensko po 2 uri,
programi pomoči pod drugo in tretjo alineo
pa po potrebi.
c) Aktivnosti za prosti čas in aktivnosti z
izobraževalno vsebino s področja slovenske
kulture, zgodovine in umetnosti.
Programi morajo potekati vsaj dvakrat
tedensko po 2 uri.
d) Pomoči mladoletnim in šolajočim se
beguncem pri vključevanju v novo okolje,
zlasti pa pomoč pri učenju, medkulturno
učenje in spoznavanje preko druženja s
slovenskimi vrstniki.
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Programi morajo potekati vsaj enkrat tedensko po 2 uri, v času poletnih počitnic pa
dvakrat tedensko po 2 uri.
e) Pomoči pri učenju slovenskega jezika
in programi opismenjevanja, ki morajo potekati najmanj dvakrat tedensko po 2 uri.
f) Izvajanja izobraževalnih tečajev, seminarjev in delavnic za izboljšanje zaposlitvenih možnosti, zlasti pa tečaji računalniškega
opismenjevanja, tečaji uporabe interneta,
predstavitve možnih zaposlitev.
Program mora zajemati ukrepe, s katerimi se zagotavlja povečanje zaposlitvenih
možnosti oseb, ki se soočajo z ovirami pri
vstopu na trg dela. S posameznimi ukrepi
je potrebno zagotoviti, da begunci pridobijo
posamezna znanja, veščine in spretnosti,
potrebne za vključitev na trg dela.
Program mora potekati dvakrat tedensko po 2 uri, od tega 2 uri tedensko v obliki
praktičnih vaj.
g) Informiranja beguncev o nujnosti integracije v slovensko družbo.
Program informiranja mora potekati v
obliki seminarjev ali delavnic najmanj dvakrat tedensko po 1 uro, njegova vsebina pa
mora zagotavljati motivacijo in boljše razumevanje namena in ciljev integracije.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis:
a) na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugem
pristojnem organu;
b) programi se morajo izvajati po načelu nepridobitnosti. V primeru, da ob koncu
izvajanja programa prihodki programa presežejo odhodke programa, se višina sofinanciranja programa zmanjša za presežek
prihodkov nad odhodki;
c) posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu naročnika;
d) prijavitelj mora za izvajanje programa
zagotoviti najmanj 10% delež sofinanciranja programa iz lastnih sredstev oziroma
drugih sredstev, ki ne izvirajo iz proračuna
Republike Slovenije ali drugih evropskih
skladov;
e) program se ne sme izvajati kot del
drugih s strani naročnika že sofinanciranih
programov.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se ponudba zavrže.
4. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
Prijavitelj mora s podpisom splošne izjave, ki je del razpisne dokumentacije, potrditi, da:
– soglaša s preverjanjem namenske porabe sredstev, odobrenih na podlagi tega
javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika;
– ima operativno in finančno zmožnost,
da izvede projekt, ki ga prijavlja v ponudbi;
– ne obstaja nobeden od izključitvenih
razlogov, navedenih v točki 6;
– so informacije, navedene v ponudbi,
resnične in dokazljive.
Formalno popolna ponudba vsebuje:
– podpisano in z žigom opremljeno
»Splošno izjavo prijavitelja programa«;
– pravilno izpolnjeno razpisno dokumentacijo z vsemi zahtevanimi podatki, podpisan, parafiran in z žigom opremljen vzorec
pogodbe ter izpolnjeno, žigosano in podpisano prilogo k pogodbi št. 2;
– potrdilo sofinancerjev programa za leto
2006 ali izjavo sofinancerjev o nameravanem sofinanciranju programa za leto 2006;
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– podpisano in z žigom opremljeno »Izjavo prijavitelja programa – DDV« glede upravičenosti do odbitka vstopnega DDV;
– original izpisek o registraciji prijavitelja
iz sodnega ali drugega ustreznega registra
(ki ne sme biti starejše od 30 dni od roka za
oddajo ponudb);
– original potrdilo (ki ne sme biti starejše
od 90 dni od roka za oddajo ponudb) sodnega registra pristojnega okrožnega sodišča,
da zoper prijavitelja ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali da mu ni prepovedano
poslovanje na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– original potrdilo Ministrstva za pravosodje (ki ne sme biti starejše od 30 dni od
roka za oddajo ponudb), da zoper prijavitelja
ni izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem oziroma da zoper prijavitelja ni izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, za katero je registriran;
– original potrdilo Ministrstva za pravosodje (ki ne sme biti starejše od 30 dni od
roka za oddajo ponudb), da prijaviteljev vodstveni delavec v preteklih treh letih pred vložitvijo ponudbe ni bil obsojen zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– original potrdilo Ministrstva za finance,
Davčna uprava RS (ki ne sme biti starejše od
30 dni od roka oddaje ponudb) da ima prijavitelj poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, ki urejajo
navedene dajatve oziroma obveznosti.

Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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V primeru, da prijavitelj ne bo dostavil
zgoraj navedenih dokazil in izpolnjene razpisne dokumentacije, ga bo naročnik pozval k
dopolnitvi ponudbe. V primeru, da prijavitelj
v postavljenem roku ponudbe ne bo dopolnil,
se bo ponudba izločila iz nadaljnjega postopka izbire.
Sklop 1:
Prijavitelji morajo ponudbo oddati na
obrazcu razpisne dokumentacije – prijava
na javni razpis za sofinanciranje programov
pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za
azil v Republiki Sloveniji za leto 2006.
V skladu s točko 3 javnega razpisa se
bodo ponudbe, ki ne bodo oddane na obrazcu razpisne dokumentacije naročnika, zavrgle.
Pravilno označena ponudba mora vsebovati oznako na prednji strani kuverte, in sicer:
»Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje
programov pomoči pri nastanitvi in oskrbi
prosilcev za azil v Republiki Sloveniji za leto
2006 – sklop 1 – št. 422-19/2006 (13-07)«.
Sklop 2:
Prijavitelji morajo ponudbo oddati na
obrazcu razpisne dokumentacije – prijava
na javni razpis za sofinanciranje programa
pravnega svetovanja prosilcem za azil v Republiki Sloveniji za leto 2006.
V skladu s točko 3 javnega razpisa se
bodo ponudbe, ki ne bodo oddane na obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika, zavrgle.
Pravilno označena ponudba mora vsebovati oznako na prednji strani kuverte, in sicer:
»Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje
programa pravnega svetovanja prosilcem za

azil v Republiki Sloveniji za leto 2006 – sklop
2 – št. 422-19/2006 (13-07)«.
Sklop 3:
Prijavitelji morajo ponudbo oddati na
obrazcu razpisne dokumentacije – prijava
na javni razpis za sofinanciranje programov
pomoči pri integraciji beguncev v Republiki
Sloveniji za leto 2006.
V skladu s točko 3 javnega razpisa se
bodo ponudbe, ki ne bodo oddane na obrazcu razpisne dokumentacije naročnika, zavrgle.
Pravilno označena ponudba mora vsebovati oznako na prednji strani kuverte, in sicer:
»Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje
programov pomoči pri integraciji beguncev v
Republiki Sloveniji za leto 2006 – sklop 3 – št.
422-19/2006 (13-07)«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan
naziv in naslov prijavitelja.
Vsak posamezni program je potrebno,
skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložiti v posebni kuverti, označeni na način, kot je
predpisan. Prijavitelj, ki prijavlja več različnih
programov, mora vsak program predložiti v
posebni kuverti.
Nepravilno označene ponudbe bodo vrnjene prijaviteljem neodprte.
5. Kriteriji za izbor programov
Posamezni programi bodo ocenjeni na
podlagi izpolnjevanja kriterijev ob primerjavi
istovrstnih programov. Kriteriji so točkovani
z eno, dvema ali tremi točkama. Ob delnem
izpolnjevanju posameznega kriterija se dodeli le polovica maksimalnega števila točk za
posamezen kriterij.

Kriteriji za sklop 1 področje a, c in za sklop 3

Maksimalno
število točk

Program ima realno postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb
uporabnikov in naročnika.
Strokovna ravnanja in druge aktivnosti za doseganje ciljev programa so jasno opredeljena in bodo
nedvomno pripomogla h kvalitetnejši izvedbi programa.
Razdelana je časovna opredelitev strokovnih ravnanj in drugih aktivnosti za doseganje ciljev programa.
Program se bo izvajal z ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, strokovna usposobljenost
izvajalcev in njihove reference,...).
Pri programu sodelujejo zunanji strokovnjaki z ustreznimi referencami.
Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev.
Dosedanji dosežki na področju, za katerega se izvajalec programa prijavlja.
Ponudnik je vložil formalno popolno ponudbo.

1
2
1
2
1
2
1
1

Skupaj:

11

Minimalno število točk, da se program izbere:

8

Izbrani bodo tisti programi, ki bodo dosegli najmanj 8 točk od maksimalnega števila 11 točk.
Zap. št.
1.
2.
3.
4.

Kriteriji za sklop 1 – področje b in sklop 2

Maksimalno
število točk

Program se bo izvajal z ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, strokovna usposobljenost
izvajalcev in njihove reference,...)
Izvajalci programa imajo ustrezne delovne izkušnje na področju za katerega se prijavitelj prijavlja.
Dosedanji dosežki na področju, za katerega se izvajalec programa prijavlja.
Ponudnik je vložil formalno popolno ponudbo.

3
2
1
1

Skupaj:

7

Minimalno število točk, da se program izbere:

5

Izbrani bodo tisti programi, ki bodo dosegli najmanj 5 točk od maksimalnega števila 7 točk.
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6. Izključitveni razlogi
Prijavitelj programa bo izključen iz nadaljnjega postopka izbire v naslednjih primerih:
– kolikor je zoper prijavitelja uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali pa mu je
prepovedano poslovanje na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe;
– kolikor je zoper prijavitelja izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem,
ali da je zoper njega izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu
je prepovedano opravljati dejavnost, ki se
nanaša na program;
– kolikor je bil prijaviteljev vodstveni delavec v preteklih treh letih pred vložitvijo
ponudbe obsojen zaradi kaznivega dejanja
v zvezi s poslovanjem;
– kolikor prijavitelj nima poravnanih davkov, prispevkov ali drugih obveznih dajatev
ali poslovnih obveznosti v skladu s predpisi, ki urejajo navedene dajatve oziroma
obveznosti;
– kolikor je prijavitelj za namen izvajanja programa že prejel pomoč kateregakoli
drugega organa oziroma institucije Evropske unije;
– kolikor se ugotovi, da je prijavitelj v
ponudbi navedel napačne ali zavajajoče
podatke;
– kolikor je prijavitelj interesno povezan
z naročnikom, in sicer da je prijavitelj ali
oseba, ki je pri njem zaposlena, z naročnikom ali osebo, ki je pri njem zaposlena,
v poslovnem razmerju, ali da je oseba, ki
je zaposlena pri prijavitelju, z osebo, ki je
zaposlena pri naročniku, v sorodstvenem
razmerju v ravni vrsti ali stranski vrsti do
vštetega četrtega kolena, zakonski zvezi
ali svaštvu do vštetega tretjega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali
izvenzakonski skupnosti, kot tudi v kolikor je bil član izbirne komisije zaposlen
pri prijavitelju, od prenehanja zaposlitve do
predložitve ponudbe prijavitelja pa še niso
pretekla tri leta.
Zgoraj navedeni izključitveni razlogi se
lahko uveljavljajo zoper prijavitelja tudi po
opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je izdan sklep o izbiri izvajalca, ter po sklenitvi
pogodbe.
V primeru, da se ugotovi obstoj enega
ali več izključitvenih razlogov po izdaji sklepa o izbiri, se sklep razveljavi.
V primeru, da se ugotovi obstoj enega
ali več izključitvenih razlogov po sklenitvi
pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe.
7. Način sofinanciranja
7.1. Prijavitelji programov lahko s strani naročnika prejmejo sredstva v višini do
90% vseh predvidenih odhodkov programa.
7.2. Sofinancirani bodo stroški, ki so izključno vezani na izvajanje programa:
– stroški dela izvajalcev (plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost ter drugi izdatki):
– redno zaposleni;
– podjemne pogodbe;
– avtorske pogodbe;
– drugo.
Stroški dela izvajalcev ne smejo presegati tistih, ki jih izvajalec običajno prejema,
urna postavka pa ne sme biti višja od urne
postavke, ki se običajno zaračunava na

zadevnem področju. Dajatve, davki in prispevki, ki izhajajo iz programa, predstavljajo upravičene stroške le, če jih dejansko in
dokončno nosi izbrani prijavitelj programa.
Stroški dela izvajalcev programa, ki so
javni uslužbenci, so upravičeni le, če iz
pravnega naslova, ki je podlaga za njihovo
vključitev v program, jasno izhajajo obseg
in obdobje vključitve v program ter višina
plačila za delo na programu.
– materialni stroški:
– potni stroški, povezani z izvajanjem
programa, so upravičeni na podlagi dejansko nastalih stroškov;
– stroški tiska, izdajanja publikacij in
oglaševalski stroški;
– stroški posredovanja nepremičninske družbe oziroma nepremičninskega
posrednika pri sklenitvi najemne pogodbe
(samo pri sklopu 3 – področje a);
– stroški, povezani z izvedbo tečajev,
seminarjev, delavnic, okroglih miz, konferenc;
– drugo.
Stroški nakupa opreme so upravičeni
le v višini deleža amortizacije predmeta, ki
ustreza trajanju programa.
Sklop 1 področje pod točko b: Materialni
stroški, razen potni stroški, povezani z izvajanjem programa, se ne smejo vključiti v
finančno konstrukcijo izvajanja programa,
ker se bo program izvajal na lokaciji naročnika, kjer mu bodo zagotovljeni delovni prostori in ostala potrebna delovna sredstva.
Sklop 2: Materialni stroški, razen potni
stroški, povezani z izvajanjem programa,
in stroški prevajanja, se ne smejo vključiti
v finančno konstrukcijo izvajanja programa,
ker se bo program izvajal na lokaciji naročnika, kjer mu bodo zagotovljeni delovni prostori in ostala potrebna delovna sredstva.
– režijski in administrativni stroški (stroški, ki zagotavljajo delovanje izvajalca: PTT
storitve, stroški telekomunikacij, dobava
elektrike za pisarne, pisarniški material,
najemnina za prostore, v katerih izvajalec
programa opravlja redno dejavnost, računovodske storitve, drugo) bodo sofinancirani v maksimalni višini 7% od skupne
vrednosti stroškov dela izvajalcev in materialnih stroškov.
Režijski in administrativni stroški so
upravičeni, če se ne morejo neposredno
zaračunati.
7.3. Pri materialnih stroških naročnik dovoljuje 10% odstopanje med posameznimi
vrstami stroškov znotraj skupine materialnih stroškov, ob tem da skupna vrednost
sredstev za materialne stroške, navedena
v ponudbi in kasneje v pogodbi, ne bo smela biti presežena.
Naročnik dovoljuje 10% odstopanje, opisano v prejšnjem odstavku, tudi pri stroških
dela izvajalcev programa.
7.4. Pogoji za upravičenost stroškov:
– stroški morajo biti izključno vezani
na izvajanje programa, predvideni morajo
biti v pogodbi ter skladni z načeli dobrega finančnega poslovodenja, zlasti glede
cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti (npr. stroški za izvajalce programov,
povezani z upravljanjem in izvajanjem projektov, morajo biti sorazmerni z velikostjo
projekta itd.);
– stroški morajo med izvedbo projekta
dejansko nastati in ustrezati plačilom prijavitelja;
– stroški morajo biti zabeleženi v računovodski evidenci ali davčni dokumentaciji
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prijavitelja ter morajo biti določljivi in nadzorovani s strani prijavitelja;
– strošek mora nastati na ozemlju Republike Slovenije.
7.5. Pogoji za upravičenost prihodkov:
Vsi viri sofinanciranja programov (prihodki), ki jih mora zagotoviti prijavitelj (10%
vrednosti programa), morajo biti zabeleženi v računovodski dokumentaciji ali davčni dokumentaciji izbranega prijavitelja, biti
morajo določljivi in nadzorovani s strani
prijavitelja.
7.6. Stroški, ki ne bodo sofinancirani:
– davki, vključno s tistim delom DDV,
ki ga prijavitelj dobi povrnjenega; DDV ne
predstavlja upravičenega izdatka, razen če
ga dejansko in dokončno nosi končni prejemnik sofinanciranja. DDV, ki je na kakršenkoli način vračljiv, se ne šteje za upravičen
strošek, tudi če končnemu prejemniku sofinanciranja dejansko ni povrnjen;
– donos kapitala, dolgovi in stroški servisiranja dolga, devizne provizije in izgube, negativne obresti, plačilo dolgovanih
obresti, denarne kazni, stroški sodnih postopkov, izgube zaradi nihanja menjalnih
tečajev, zamudne obresti;
– stroški za reprezentanco izključno za
izvajalce programa niso upravičeni. Kot
upravičeni stroški se štejejo le stroški za
običajno pogostitev na družabnih dogodkih, ki so izključno povezani z izvajanjem
programa;
– stroški, ki so nastali v okviru drugega
programa;
– nagrade, darila;
– delo prostovoljcev;
– stroški, ki so nastali pri pripravi predloga programa;
– stroški, ki niso neposredno povezani
z izvajanjem programa;
– prekomerni in nepotrebni izdatki.
7.7. Izbrani prijavitelj mora finančno-računovodsko dokumentacijo in ostale dokumente, s katerimi izkazuje stroške projekta
(prejete račune, potrdila, druga dokazila o
plačilu ali računovodske listine z enakovredno dokazno vrednostjo), hraniti še 5 let
po zaključku programa na svojem sedežu.
Izbrani prijavitelj mora imeti ločen računovodski sistem za program ali ustrezen sistem knjiženja (analitika) za vse stroške in
transakcije, povezane s programom.
7.8. V primeru, da razpisana sredstva
ne bodo zadostovala za sofinanciranje vseh
izbranih programov, bodo izbrani programi
sofinancirani v enako znižanem odstotku.
V takem primeru bodo izbrani prijavitelji
pred izdajo sklepov o izboru izvajalcev programov pozvani, da predložijo popravljeno
»finančno konstrukcijo izvajanja programa«
(poglavje III razpisne dokumentacije) in po
potrebi »opis programa« (poglavje IV razpisne dokumentacije).
V primeru, da se prijavitelj v roku 8-ih
dni od prejema poziva na predložitev popravljene finančne konstrukcije izvajanja
programa oziroma opisa programa nanj ne
bo odzval, bo izločen iz nadaljnjega postopka izbire.
7.9. Sofinancirani bodo le tisti odhodki, ki bodo navedeni v finančni konstrukciji
izvajanja programa, in sicer do navedene
višine. V primeru, da prijavitelj v finančni konstrukciji izvajanja programa navede
stroške, ki jih naročnik v skladu s točko 7.6.
javnega razpisa ne sofinancira, oziroma je
finančna konstrukcija izvajanja programa
nepopolna ali nepravilna, bo naročnik pri-
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javitelja pozval k dopolnitvi finančne konstrukcije izvajanja programa. V primeru, da
prijavitelj pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti v finančni konstrukciji izvajanja programa v postavljenem roku ne bo odpravil,
bo njegova ponudba izločena iz nadaljnjega postopka izbire.
7.10. V primeru, da bodo izvajalci programov izvedli program v zmanjšanem
obsegu, bo naročnik delež sofinanciranja
sorazmerno znižal.
7.11. Sofinanciranje programa je možno
samo v obliki finančnih sredstev; kot sofinanciranje se lahko upošteva tudi DDV,
vendar samo v primeru in do višine, ko ga
prijavitelj ne more uveljavljati kot odbitek
vstopnega davka.
7.12. Prijaviteljem, katerih programi
bodo izbrani, bodo sredstva izplačana v
treh obrokih, in sicer po predhodni predložitvi poročil o izvajanju programa in finančnih poročil.
Roki, do katerih bodo morali izbrani prijavitelji oddati poročila:
– začetno poročilo do 31. 8. 2006,
– vmesno poročilo do 31. 10. 2006,
– končno poročilo do 15. 12. 2006, ki
mora biti oddano na predpisanem obrazcu
ministrstva,
8. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Sklop 1:
Okvirna višina sredstev naročnika za
javni razpis znaša 30,000.000 SIT. Sredstva so zagotovljena s strani Evropskega
sklada za begunce in proračuna Republike
Slovenije.
Naročnik bo posamezen izbrani program s področja a in b sofinanciral do največ 7 mio SIT, s področja c pa do največ
4 mio SIT.
Sklop 2:
Okvirna višina sredstev naročnika za
javni razpis znaša 10,000.000 SIT. Sredstva so zagotovljena s strani Evropskega
sklada za begunce in proračuna Republike
Slovenije.
Naročnik bo posamezen izbrani program sofinanciral do največ 7 mio SIT.
Sklop 3:
Okvirna višina sredstev naročnika za
javni razpis znaša 40,000.000 SIT. Sredstva so zagotovljena s strani Evropskega
sklada za begunce in proračuna Republike
Slovenije.
Naročnik bo posamezen izbrani program sofinanciral do največ 5 mio SIT.
9. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: izvajanje programov se
mora zaključiti najkasneje do 30. 11. 2006,
sredstva pa morajo biti porabljena v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije in črpanje sredstev
iz Evropskega sklada za begunce.
10. Rok, do katerega morajo biti oddane ponudbe
Ponudbe se oddajo osebno ali po pošti
na Ministrstvo za notranje zadeve. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ovojnici.
Tiste ponudbe, ki bodo posredovane po
pošti, morajo biti poslane priporočeno ali s
povratnico na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje
zadeve, Riharjeva 38, Ljubljana. Upoštevajo se ponudbe s poštnim žigom z vključno
5. 5. 2006.
Ponudbe, ki bodo oddane osebno, morajo biti oddane v tajništvo Ministrstva za
notranje zadeve, Direktorat za upravne
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notranje zadeve, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, do zgoraj navedenega datuma do
12. ure.
Vse nepravočasne ponudbe bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji programov obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izboru programov obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja
odločitve o dodelitvi sredstev.
Naročnik bo izdal sklepe o izboru programov in višini sofinanciranja programov.
Naročnik bo izbrane prijavitelje po izdaji
sklepov o izboru pozval k podpisu pogodbe. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni
od prejema poziva nanj ne bo odzval, se bo
štelo, da je umaknil ponudbo.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
uradnih spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve (www.mnz.si) in v tajništvu
Ministrstva za notranje zadeve, Direktorat
za upravne notranje zadeve, Riharjeva 38,
Ljubljana, vsak dan od 9. do 15. ure. Prijavitelji jo lahko na podlagi pisnega zahtevka prejmejo tudi po navadni ali elektronski
pošti.
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, ki jih mora naročnik prejeti najkasneje
3 dni pred potekom roka za predložitev ponudb. Naročnik bo najkasneje v treh dneh
objavil odgovor na uradni spletni strani ministrstva (www.mnz.si).
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po
faksu 01/28-33-647, po pošti na naslov
Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat
za upravne notranje zadeve, Riharjeva 38,
1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na
naslov upb@gov.si s pripisom: ″Dodatne
informacije – javni razpis št. 422-19/2006
(13-07)″.
Kontaktni osebi v zvezi z javnim razpisom sta Urša Kalan in Pina Stepan – tel.
01/28-33-643.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-11346/06
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: Zavod), Rožna dolina, cesta IX/6, Ljubljana objavlja na podlagi določil Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2006 in 2007
(Ur. l. RS, 116/05), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št.
13/06), 74a. člena Pravilnika o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l.
RS, št. 64/01, 31/03, 135/03, 80/04, 61/05,
76/05, 98/05 in 2/06) in Programa ukrepov
aktivne politike zaposlovanja za leto 2006
(Ur. l. RS, št. 26/06)
javni razpis
za dodelitev sredstev za izvajanje
dejavnosti skladov dela v letu 2006
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev sredstev skladom dela za izvajanje aktivnosti za novo
vključene udeležence v sklade dela v letu
2006 in za izvajanje dejavnosti skladov
dela v letih 2006 in 2007 za novo vključene udeležence v letu 2006.
2. Okvirna vrednost sredstev javnega
razpisa: skupna okvirna višina sredstev namenjenih za javni razpis je 420,000.000 SIT,
v okviru proračunske postavke 4282 – izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.
3. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dode-

ljena sredstva tega javnega razpisa morajo
biti porabljena do 31. 12. 2007. Sredstva se
bodo dodelila skladom dela za izvajanje aktivnosti z udeleženci, ki bodo na novo vključeni v sklade dela v obdobju od datuma
sklenitve posamezne pogodbe na podlagi
tega razpisa do 15. 11. 2006 ter za izvajanje dejavnosti skladov dela za novo vključene udeležence v letu 2006. Udeleženci
so lahko vključeni v dejavnosti skladov dela
največ 12 mesecev oziroma najpozneje do
15. 11. 2007.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Na razpis se lahko prijavi pravna oseba
zasebnega prava, ki:
– je registrirana za izvajanje dejavnosti
skladov dela v skladu z določili 53.d člena
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti (Ur. l. RS, št. 5/91,
17/91 – popr., 12/92, 71/93, 2/94 – popr.,
38/94, 80/97 – odl. US, 69/98 in 67/02),
– ima v skladu z Zakonom o ustanovah
(Uradni list RS, št. 60/95, 70/05 in 91/05
pop.) izdano soglasje Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve k Aktu o ustanovitvi Sklada dela, kot ustanove za izvajanje
aktivne politike zaposlovanja,
– ima poravnane vse davke, prispevke
in druge dajatve, določene z zakonom,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku likvidacije,
– ima napovedanih vsaj 50 novih vključitev udeležencev v sklad dela v letu 2006,
– v obdobju zadnjih dveh let pri zaposlovanju ni kršil obveznosti do zaposlenih,
ki izhajajo iz delovno pravne zakonodaje in
kolektivnih pogodb,
– v obdobju zadnjih dveh let ni kršil
sprejetih obveznosti iz naslova prejetih
sredstev za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
– izpolnjuje ostale pogoje in kriterije določene v javnem razpisu.
Ciljne skupine udeležencev, ki se lahko
vključujejo v sklade dela
1. Delavci, katerih delo je postalo nepotrebno zaradi poslovnih razlogov. Delavci
se vključujejo v sklade na podlagi programa razreševanja presežnih delavcev.
2. Delavci, katerih delo je postalo nepotrebno zaradi začetka postopka prisilne poravnave. Delavci se vključujejo v sklade na
podlagi programa finančne reorganizacije.
3. Delavci, katerih delo je postalo nepotrebno zaradi začetka postopka za prenehanje delodajalca. Delavci se vključujejo v
sklade na podlagi obvestila delodajalca iz
97. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur.
l. RS, št. 42/02).
4. Delavci, ki so v postopku izgubljanja
dosedanje zaposlitve. Delavci se vključujejo v sklade na podlagi elaborata kadrovskih
potreb in poslovnega načrta gospodarske
družbe.
Delavci se vključijo v sklad dela na podlagi pisne izjave o vstopu v sklad. Udeleženci sklada dela so lahko izjemoma tudi
brezposelne osebe, ki jih v sklad dela napoti Zavod. Udeleženci so lahko vključeni v
dejavnosti skladov dela največ 12 mesecev
oziroma najpozneje do 15. 11. 2007.
5. Merila za dodelitev sredstev
Sredstva za nove vključitve udeležencev v letu 2006 in za izvajanje dejavnosti
skladov dela se bodo dodeljevala med vlagatelje, ki izpolnjujejo pogoje, na podlagi
naslednjih merilih:
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Merilo

Maksimalno
število točk

1. Obseg predvidenih vključitev v letu 2006
2. Število socialnih in/ali lokalnih partnerjev, s katerimi bo sodeloval
vlagatelj
3. Višina denarnih sredstev s katerimi bodo socialni in/ali lokalni partnerji
sofinancirali izvajanje programa aktivne politike zaposlovanja v skladu
dela v letu 2006
4. Višina denarnih sredstev s katerimi so socialni in/ali lokalni partnerji
sofinancirali izvajanje programa aktivne politike zaposlovanja v skladu
dela v letu 2005
5. Delež vključitev žensk v primerjavi s skupnim številom predvidenih
vključitev
6. Delež vključitev starejših od 50 let v primerjavi s skupnim številom
predvidenih vključitev
Skupaj
Sredstva za izvajanje aktivnosti z udeleženci skladov dela, ki bodo na novo vključeni v sklade dela, v obdobju od datuma
sklenitve posamezne pogodbe na podlagi
tega razpisa do 15. 11. 2006, ter sredstva za
izvajanje dejavnosti skladov dela, za novo
vključene udeležence v letu 2006, se bodo
skladom dela delila sorazmerno, glede na
število točk, ki jih pridobi vlagatelj na podlagi
meril za dodelitev sredstev.
Sredstva se bodo izplačevala izbranim
vlagateljem na podlagi mesečnih poročil, v
skladu z določili pravilnika, ki ureja izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja v
skladih dela.
Povprečna poraba na novo vključenega udeleženca sklada ne sme presegati
350.000 SIT.
6. Obvezna oblika in vsebina prijave
Popolna vloga mora vsebovati:
1. popolno in v celoti izpolnjen ter na
vseh straneh parafiran in z žigom opremljen
obrazec vloga iz IV. točke razpisne dokumentacije,
2. izpolnjeno in potrjeno izjavo, da vlagatelj v celoti sprejema pogoje javnega razpisa
iz III. točke razpisne dokumentacije,
3. na vseh straneh parafiran in z žigom
opremljen vzorec pogodbe iz VI. točke razpisne dokumentacije,
4. potrdilo pristojnega davčnega urada,
da je vlagatelj poravnal vse davke in prispevke, določene z zakonom – potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma objave javnega razpisa,
5. potrdila sodišča, da vlagatelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku likvidacije – potrdilo ne
sme biti starejše od 60 dni od datuma objave javnega razpisa,
6. s strani odgovornih oseb podpisane
in z žigom opremljene izjave o sodelovanju
vključenih socialnih in/ali lokalnih partnerjev
pri razreševanju udeležencev sklada dela,
7. s strani odgovornih oseb podpisane in
z žigom opremljene izjave o nameri vključitve delavcev v postopku izgubljanja zaposlitve v sklade dela.
7. Rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina,
cesta IX/6, Ljubljana. Vloge morajo imeti na
ovojnici prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke
II »Tabela za ovojnico« razpisne dokumentacije. Vloge, ki bodo posredovane po pošti,
morajo biti poslane priporočeno s povratnico
na zgoraj naveden naslov Zavoda.
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo oseb-

Št.
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no ali po pošti dostavljene v vložišče Centralne službe Zavoda do vključno 16. 5. 2006
do 13. ure. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo ovojnice nepravilno izpolnjene in označene, komisija ne bo obravnavala
in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Zavod
za vloge poslane po pošti ne odgovarja.
8. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog bo javno dne
16. 5. 2006. Javno odpiranje bo na sedežu
Centralne službe Zavoda, Rožna dolina, cesta IX/6, Ljubljana, ob 14. uri.
Za odpiranje vlog in izbor je zadolžena
strokovna komisija, imenovana s strani Zavoda. Komisija je pet članska v naslednji
sestavi: predsednik komisije in štirje člani
komisije.
9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega
razpisa najkasneje v roku 45 dni od datuma,
ki je določen za predložitev vlog.
Na odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je
nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v
roku 8 dni od prejema poziva. Vloga, katere
vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za
dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže.
Pri vsebinskem pregledu se vloge točkujejo
na podlagi meril iz točke 5 »Merila za dodelitev sredstev« javnega razpisa. Izbranim
vlagateljem Zavod posreduje sklepe o izboru, skupaj s pozivom na podpis pogodbe
o dodelitvi sredstev skladom dela za nove
vključitve v letu 2006. Če se vlagatelj v roku
8 dni od prejema sklepa in poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo. Vlagatelje
popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem ali
merilom za izbor programov, se v objavljenem roku obvesti o odločitvi, da njihove vloge niso izbrane.
Zoper sklep o dodelitvi sredstev lahko
vlagatelji podajo pritožbo, o kateri odloči
predstojnik Zavoda.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je na voljo
na
spletnih
straneh
Zavoda:
http//www.ess.gov.si. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v vložišču Centralne službe Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina,
cesta IX/6, Ljubljana, v času uradnih ur (od
ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure in v
petek od 8. do 13. ure).
Kontaktna oseba je Janez Tomšič, tel.
01/47-90-998.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
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Ob-11347/06
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2006 in 2007 (Ur. l. RS, št.
116/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/06), Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004 – 2006,
ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 51. seji
(sklep Vlade RS, št. 915-13/2001-12 z dne
11. 12. 2003), Programskega dopolnila za
obdobje 2004 – 2006, ki ga je sprejel Nadzorni odbor za izvajanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004
– 2006 na seji dne 10. 12. 2003, sprememb
Programskega dopolnila za obdobje 2004
– 2006, ki jih je sprejel Nadzorni odbor za
izvajanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004 – 2006
na seji dne 7. 6. 2005, Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
(Ur. l. RS, št. 64/01, 31/03, 135/03, 80/04,
61/05, 76/05 98/05, 2/06), Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto
2006, ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom,
št. 11002-1/2005/13 z dne 27. 12. 2005, št.
11002-1/2006/7 z dne 23. 2. 2006 ter št.
11002-1/2006/12 z dne 27. 2. 2006, Zakona
o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št.
37/04) in Uredbo o izvajanju postopkov porabe sredstev strukturne politike v Republiki
Sloveniji (Ur. l. RS, št. 7/06), instrumenta
ISU ESS, ki ga je Programski svet posredniškega organa potrdil na 65. seji, dne 29. 3.
2006 in vseh nadaljnjih sprememb Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana, Rožna dolina c. IX/6, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje usposabljanja in
izobraževanja zaposlenih v Republiki
Sloveniji
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina c. IX/6, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod).
2. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je razvoj človeškega kapitala z izobraževanjem in usposabljanjem ter dvig izobrazbene in kvalifikacijske ravni zaposlenih.
Cilji:
– zvišati raven usposobljenosti zaposlenih z namenom ohranjanja zaposlitev in
preprečevanja prehoda neustrezno usposobljenih in/ali presežnih delavcev v odprto
brezposelnost,
– izboljšati prilagodljivost zaposlenih,
– povečanje zaposlitvenih možnosti zaposlenih,
– spodbujanje razvoja podjetij in upravičenih organizacij.
Poseben poudarek bo namenjen horizontalnim prioritetam Enotnega programskega dokumenta 2004 – 2006, in sicer
usposabljanju s področja informacijsko
– komunikacijskih tehnologij, usposabljanju
s področja trajnostnega razvoja ter zagotavljanju enakih možnosti po spolu.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih, kar predstavlja izvajanje Ukrepa 4:
Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti
znotraj 2. prednostne naloge Znanje, razvoj
človeških virov in zaposlovanje Enotnega
programskega dokumenta Republike Slovenije 2004-2006 in Programskega dopolnila
za obdobje 2004 – 2006, in sicer aktivnosti:
2.4.1. Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, zlasti iz sektorjev v preoblikova-
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nju in 2.4.2. Usposabljanje in izobraževanje
zaposlenih v perspektivnih sektorjih s hitro
stopnjo rasti.
Vlagatelji lahko predložijo vloge na enega od dveh sklopov (aktivnosti):
Sklop A) sofinanciranje projektov usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v
podjetjih v preoblikovanju in sofinanciranje
projektov usposabljanja in izobraževanja v
novoustanovljenih podjetjih
Sklop B) sofinanciranje projektov usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v perspektivnih sektorjih
V okviru projekta lahko vlagatelji kandidirajo:
– za sofinanciranje upravičenih stroškov
svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja oziroma izobraževanja in
– za sofinanciranje upravičenih stroškov,
ki so nastali z vključitvijo zaposlenih oseb v
programe usposabljanja in izobraževanja.
I. Sofinanciranje upravičenih stroškov
svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja oziroma izobraževanja
Sofinanciranje teh stroškov se zagotavlja
samo v primeru, ko svetovanje izvaja zunanji izvajalec, ki je registriran za svetovalno in
izobraževalno dejavnost.
II. Sofinanciranje upravičenih stroškov,
ki so nastali z vključitvijo zaposlenih oseb v
programe usposabljanja in izobraževanja
Predloženi projekt usposabljanja in izobraževanja zaposlenih lahko vsebuje več
različnih programov usposabljanja in izobraževanja, ki se glede na namen in vsebino
uvrščajo pod:
1. splošno izobraževanje in usposabljanje ali
2. posebno usposabljanje.
1. Splošno izobraževanje in usposabljanje
Splošno izobraževanje in usposabljanje
se zaključi z javno veljavnim potrdilom (spričevalo, diploma ali certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji) in je namenjeno pridobitvi
splošnega znanja, ki ni uporabljivo samo na
sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega pri vlagatelju, ki je koristnik
pomoči, ampak nudi kvalifikacije, ki so široko prenosljive v druga podjetja, organizacije
ali področja dela in torej znatno izboljšujejo
možnost zaposlitve delavca.
Pod splošno izobraževanje in usposabljanje spadajo:
I. programi za pridobitev javno veljavne
formalne izobrazbe,
II. priprave in postopki preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
Programi za pridobitev javno veljavne
formalne izobrazbe so verificirani programi,
ki jih lahko izvajajo le za to registrirane izobraževalne institucije.
Programe priprav za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko opravljajo
organizacije, ki imajo veljavno registracijo
za izvajanje dejavnosti, ki je opredeljena s
katalogom s področja nacionalne poklicne
kvalifikacije ali potrdilo o registraciji za opravljanje izobraževalne dejavnosti.
Postopke preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko izvajajo
organizacije, ki so vpisani v razvid izvajalcev
postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij pri Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve.
2. Posebno usposabljanje
Posebno usposabljanje je namenjeno
pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, uporabljivega na sedanjem oziroma
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bodočem delovnem mestu zaposlenega pri
vlagatelju, ki pridobi sofinanciranje.
Programe posebnega usposabljanja lahko izvajajo:
– zunanji izvajalci – organizacije, ki imajo
registrirano izobraževalno dejavnost,
– notranji izvajalci – predavatelji oziroma
inštruktorji znotraj vlagatelja.
Kraj izvajanja izobraževanja in usposabljanja: posebno in splošno izobraževanje
in usposabljanje se lahko izvaja v Republiki
Sloveniji in /ali v tujini.
Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje programov, katerih začetek je med
1. 9. 2005 ter 31. 12. 2006. Program izobraževanja ali usposabljanja, ki se je začel
pred datumom objave tega javnega razpisa,
se lahko sofinancira samo v primeru, če je
na dan objave javnega razpisa še v teku
in hkrati ustreza pogojem razpisa vključno
z zagotavljanjem informiranja in obveščanja udeležencev o sofinanciranju s sredstvi
Evropskega socialnega sklada in Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve. Rok
za zaključek izvajanja aktivnosti je 15. 9.
2007.
V okviru programov za pridobitev javno
veljavne formalne izobrazbe lahko vlagatelji kandidirajo za sofinanciranje upravičenih stroškov izobraževanja za šolsko leto
2005/2006 in za šolsko leto 2006/2007.
Stroški svetovanja bodo priznani v primeru, če se svetovanje prične pred programom usposabljanja ali izobraževanja za
katerega se le-to izvaja.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Ciljna skupina:
Sklop A)
Za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v sektorjih v preoblikovanju in za sofinanciranje usposabljanja
in izobraževanja zaposlenih v novoustanovljenih podjetjih lahko kandidirajo:
– gospodarske družbe in samostojni
podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o
gospodarskih družbah in
– organizacije, registrirane pri pristojnem
organu v Republiki Sloveniji, razen tistih,
katerih redna dejavnost je financirana iz državnih, lokalnih ali evropskih sredstev,
in
ki uvajajo nove tehnologije, metode dela,
nove produkte ipd. ter s tem povečujejo produktivnost in konkurenčnost z dvigom usposobljenosti zaposlenih.
Sklop B)
Za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v perspektivnih sektorjih lahko kandidirajo gospodarske družbe
in samostojni podjetniki, ki so registrirani po
Zakonu o gospodarskih družbah, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– pozitivno poslovanje v preteklem bilančnem letu
in
ki uvajajo nove tehnologije, metode dela,
nove produkte ipd. ter s tem povečujejo produktivnost in konkurenčnost z dvigom usposobljenosti zaposlenih.
Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati:
Vlagatelji morajo razen pogoja za uvrstitev v ciljno skupino pod sklop A ali pod sklop
B izpolnjevati še sledeče pogoje:
1. da imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;

2. da niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku oziroma niso v postopku prenehanja
samostojne dejavnosti;
3. da niso prejemniki državne pomoči v
skladu z Zakonom o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb v
težavah (Ur. l. RS, št. 110/02);
4. da niso na seznamu poslovnih subjektov v Sklepu o objavi seznama poslovnih
subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo
poslovati naročniki iz prvega, drugega in
tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije;
5. da za projekt, za katerega podajajo
vlogo na ta javni razpis, niso pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja pomoči
iz drugih sredstev državnega ali lokalnega
proračuna ali iz sredstev EU;
6. da delež lastnega sofinanciranja prijavljenega projekta ne predstavlja državnih,
lokalnih ali evropskih sredstev;
7. da imajo izdelano in sprejeto razvojno strategijo podjetja oziroma drug soroden
razvojni dokument, ki vključuje načrt razvoja
zaposlenih;
8. da nimajo sklenjenih pogodb za leti
2006 in/ali 2007 za sredstva za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na podlagi
javnega razpisa za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 62/05,
65-57/05, 89/05).
5. Merila za izbor
Projekt usposabljanja in izobraževanja
bo ocenjen po naslednjih merilih:
Merilo

1. Delež celotne vrednosti projekta usposabljanja in izobraževanja
glede na prihodke vlagatelja
2. Delež oseb, vključenih v programe usposabljanja in izobraževanja glede na število zaposlenih
pri vlagatelju
3. Delež števila vključitev žensk,
ki bodo vključene v programe
izobraževanja in usposabljanja
glede na delež zaposlenih žensk
pri vlagatelju
4. Delež programov posebnega
usposabljanja glede na način izvedbe (notranji – zunanji izvajalci)
5. Vključitev informiranja oziroma
usposabljanja s področja informacijsko- komunikacijske tehnologije
6. Vključitev informiranja oziroma
usposabljanja s področja trajnostnega razvoja
Maksimalno število točk
Minimalno število točk, da se
vloga izbere:

Maks.
število

100 točk
100 točk

50 točk

40 točk
30 točk
30 točk
350 točk
120 točk

Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
Izbrane bodo vloge, ki bodo ovrednotene z najmanj 120 točkami. V primeru
večjega števila izbranih vlog od razpoložljivih sredstev bodo v okviru posameznega
sklopa izbrane tiste vloge, ki bodo ocenjene z več točkami. V primeru, da bo več
vlog doseglo isto število točk in ne bo dovolj sredstev, se izmed teh vlog z žrebom
izbere vlogo oziroma vloge do razdelitve
vseh razpoložljivih sredstev za posamezni
sklop.
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6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis, in obdobje financiranja
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za sofinanciranje usposabljanja in
izobraževanja zaposlenih v okviru aktivnosti za obdobje od 1. 9. 2005 do 15. 9. 2007
znaša skupaj 1.800,499.999 SIT, in sicer:
– 551,499.999,35 SIT za aktivnost Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, zlasti
iz sektorjev v preoblikovanju – Sklop A in
– 1.248,999.999,65 SIT za aktivnost
Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
v perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti
– Sklop B.
Sredstva bodo črpana iz:
– sredstev Evropskega socialnega sklada, proračunske postavke 3648 – sredstva
EU za ukrep 2.4,
– lastne udeležbe k sredstvom Evropskega socialnega sklada, proračunske postavke 3647 – Lastna udeležba-Ukrep 2.4
ESS.
Za sklop A) je namenjenih skupno
551,499.999,35 SIT, od tega 413,624.999,52
SIT iz naslova sredstev ESS na PP-3648 in
137,874.999,83 SIT iz naslova lastne udeležbe na PP-3647. Izplačila upravičenih
stroškov iz proračuna bodo potekala:
– v letu 2006: 141,499.999,42 SIT, od
tega 106,124.999,57 SIT iz naslova sredstev ESS na PP-3648 in 35,374.999,85 SIT
iz naslova lastne udeležbe na PP-3647;
– v letu 2007: 409,999.999,93 SIT, od
tega 307,499.999,95 SIT iz naslova sredstev
ESS na PP-3648 in 102,499.999,98 SIT iz
naslova lastne udeležbe na PP-3647.
Za sklop B) je namenjeno skupno 1.248,999.999,65 SIT, od tega
936,749.999,74 SIT iz naslova sredstev
ESS na PP-3648 in 312,249.999,91 SIT iz
naslova lastne udeležbe na PP-3647. Izplačila upravičenih stroškov iz proračuna bodo
potekala:
– v letu 2006: 448,999.999,58 SIT, od
tega 336,749.999,58 SIT sredstev Evropskega socialnega sklada in 112,249.999,89
SIT sredstev lastne udeležbe k sredstvom
Evropskega socialnega sklada;
– v letu 2007: 800,000.000,07 SIT, od
tega 600,000.000,05 SIT sredstev Evropskega socialnega sklada in 200,000.000,02
SIT sredstev lastne udeležbe k sredstvom
Evropskega socialnega sklada.
7. Najnižja in najvišja višina sredstev, ki
so na razpolago za posamezni predmet javnega razpisa in delež sofinanciranja
Vlagatelj v vlogi za projekt in za posamezne programe znotraj projekta opredeli
celotne predvidene upravičene stroške, naročnik pa bo na podlagi kriterijev javnega
razpisa določil delež sofinanciranja. Vrste
upravičenih stroškov so navedene v nadaljevanju, njihov podrobnejši opis ter navedba
dokazil za njihovo uveljavljanje pa v razpisni
dokumentaciji.
Kriteriji za določitev deleža sofinanciranja
projekta usposabljanja in izobraževanja:
I. Svetovanje v povezavi s projektom
usposabljanja in izobraževanja se zagotavlja samo v primeru, ko ga izvaja zunanji izvajalec. Stroški stroškov svetovanja se bodo
sofinancirali v enakem deležu kot posebno
usposabljanje, vendar največ do višine 10%
skupne vrednosti vseh upravičenih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja in izobraževanja v okviru projekta.
II. Sofinanciranje upravičenih stroškov,
ki so nastali z vključitvijo zaposlenih oseb

v programe usposabljanja in izobraževanja
se zagotavlja v višini najmanj 25% in največ
80% upravičenih stroškov, in sicer:
1. Pri programih splošnega izobraževanja in usposabljanja v višini najmanj 50%
upravičenih stroškov. Delež sofinanciranja
se lahko poveča:
a) za 20 odstotnih točk v majhnih in srednje velikih podjetjih oziroma majhnih in
srednje velikih samostojnih podjetnikih. Kriterij za določitev velikosti podjetij oziroma
samostojnih podjetnikov je veljavni Zakon
o gospodarskih družbah. Za 20 odstotnih
točk se delež poveča tudi v drugih organizacijah, katerih velikost se določi po istih
kriterijih kot za določitev majhnih in srednje
velikih podjetij;
b) za 10 odstotnih točk v območjih (a) in
za 5 odstotnih točk v območjih (b), kot so
razvrščena v Sklepu o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti
od povprečne v RS (Ur. l. RS, št. 2/06).
Odstotne točke se seštevajo tako, da je
pri programih splošnega izobraževanja in
usposabljanja največji možni delež sofinanciranja 80% upravičenih stroškov.
2. Pri programih posebnega usposabljanja v višini najmanj 25% upravičenih stroškov. Delež sofinanciranja se lahko poveča:
a) za 10 odstotnih točk v majhnih in srednje velikih podjetjih oziroma majhnih in
srednje velikih samostojnih podjetnikih. Kriterij za določitev velikosti podjetij oziroma
samostojnih podjetnikov je veljavni Zakon
o gospodarskih družbah. Za 10 odstotnih
točk se delež poveča tudi v drugih organizacijah, katerih velikost se določi po istih
kriterijih kot za določitev majhnih in srednje
velikih podjetij;
b) za 10 odstotnih točk v območjih (a) in
za 5 odstotnih točk v območjih (b), kot so
razvrščena v Sklepu o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti
od povprečne v RS (Ur. l. RS, št. 2/06).
Odstotne točke se seštevajo tako, da je
pri programih posebnega usposabljanja največji možni delež sofinanciranja 45% upravičenih stroškov.
Sredstva bodo izbranim vlagateljem izplačana na podlagi sklenjenih pogodb in
potrjenih poročil o izvedbi posameznih programov izobraževanja ali usposabljanja
– priloga poročil so dokazila o celotnih nastalih stroških.
Upravičeni stroški so:
– stroški šolnin in stroški programa – pri
izvedbi posebnega usposabljanja (samo v
primeru, če ga izvaja zunanji izvajalec) in pri
izvedbi splošnega izobraževanja,
– potni stroški zaposlenih, ki se usposabljajo oziroma izobražujejo,
– potni stroški predavateljev oziroma
inštruktorjev samo v primeru posebnega
usposabljanja, ki ga izvaja notranji izvajalec
(predavatelj oziroma inštruktor),
– stroški predavatelja oziroma inštruktorja samo v primeru posebnega usposabljanja, ki ga izvaja notranji izvajalec (predavatelj oziroma inštruktor),
– stroški dela (II. bruto z davkom na izplačane plače, stroški prehrane med delom
in prevoza na delo) novo zaposlenega delavca, ki ga delodajalec zaposli namesto
delavca, ki se izobražuje, do višine vseh
ostalih upravičenih stroškov, ki jih uveljavlja
za delavca na izobraževanju,
– stroški opreme in drobnega inventarja
sorazmerno z obsegom uporabe za namen
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posebnega usposabljanja, ki ga izvaja notranji izvajalec (predavatelj oziroma inštruktor),
– ostali tekoči stroški posebnega usposabljanja, ki ga izvaja notranji izvajalec –
(predavatelj oziroma inštruktor),
– stroški svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja oziroma izobraževanja.
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov programov izobraževanja in usposabljanja skupaj ne sme presegati 7 minimalnih mesečnih plač na udeleženca v enem
letu oziroma v skladu z veljavnim pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike
zaposlovanja.
Upravičeni stroški so podrobneje obrazloženi v razpisni dokumentaciji.
Da jih lahko vlagatelj uveljavlja, morajo
obvezno zadostiti vsem sledečim pogojem:
– stroški morajo biti neposredno povezani z izvajanjem programov izobraževanja in
usposabljanja;
– vsi stroški morajo biti dokazljivi, kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji;
– vsi stroški morajo biti v skladu z določili Uredb Komisije Evropskih skupnosti št.
1685/2000 in 1145/2003;
– stroški DDV so upravičeni le, če jih
dejansko in dokončno nosi vlagatelj v delu,
ki se ne povrne. DDV, ki ga je moč na kakršen koli način izterjati, ne more veljati za
upravičeni strošek; tudi če ga vlagatelj nikoli
ne izterja.
8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom
vlagatelja ter vidno oznako:
»Ne odpiraj – vloga za Javni razpis za
sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih – sklop A«
ali
»Ne odpiraj – vloga za Javni razpis za
sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih – sklop B«.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene,
bodo neodprte vrnjene vlagatelju.
Vloge se oddajo osebno ali po pošti na
naslov Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Centralna služba, Rožna dolina
c. IX/6, 1000 Ljubljana. Tiste vloge, ki bodo
posredovane s pošto morajo biti poslane
priporočeno.
Roki za predložitev vlog:
1. rok: 17. 5. 2006 do 12. ure;
2. rok: 11. 9. 2006 do 12. ure.
Obravnavane bodo samo vloge, ki bodo
ustrezno označene in bodo pravočasno prispele na zgoraj navedeni naslov.
Vloge, ki bodo prispele po roku, določenem za 1. odpiranje, bodo odprte na drugem
roku, oziroma v primeru zaprtja javnega razpisa neodprte vrnjene vlagatelju.
Vse vloge, ki bodo prispele po drugem
roku za oddajo vlog, bodo neodprte vrnjene
ponudniku.
Posamezni vlagatelj lahko predloži le
eno vlogo (ali na sklop A ali na sklop B).
Če bo posamezni vlagatelj na razpisni rok
vložil več kot eno vlogo, ne bo ocenjena
nobena od prejetih vlog in bodo vse vrnjene
vlagatelju.
Naročnik ne prevzema odgovornosti za
vloge, ki bodo poslane po pošti. Vloga, ki
na razpisni rok ne bo prispela do zahtevane
ure, bo neodprta vrnjena vlagatelju, tudi v
primeru, če vlagatelj predloži dokazilo o pravočasni oddaji ponudbe na pošti.
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V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva razdeljena na prvem roku, bo Zavod
RS za zaposlovanje najkasneje 30 dni pred
drugim rokom za oddajo vlog objavil v Uradnem listu RS zaprtje razpisa.
9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog:
Odpiranje za 1. rok oddaje: 17. 5. 2006
ob 13. uri v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje, Rožna dolina c. IX/6, 1000 Ljubljana.
Odpiranje za 2. rok oddaje: 11. 9. 2006
ob 13. uri v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje, Rožna dolina c. IX/6, 1000 Ljubljana.
Odpiranje bo javno. Strokovna komisija
se lahko, kadar je število prejetih vlog preveliko, odloči, da odpiranje ni javno – odločitev
o tem se objavi na spletni strani Zavoda
RS za zaposlovanje dva dni pred rokom za
odpiranje vlog.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog, skladno s točko
2.3. razpisne dokumentacije »Navedba potrebnih dokumentov«. Vlagatelja, katerega
vloga je nepopolna, se v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge.
Vloge, katere vlagatelj ne dopolni v skladu
s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s
sklepom zavrže. Pozor – rok za dopolnitev
vlog ne bo daljši od 5 dni.
Vloge, za katere bo komisija ugotovila,
da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu
z določbami razpisa in razpisne dokumentacije, bo obravnavala strokovna komisija in jih
ocenila v skladu z merili, navedenimi v točki
5. tega javnega razpisa, ki so podrobneje razložena v točki 2.4. razpisne dokumentacije.
V skladu z merili bodo tako izbrani projekti
z najvišjim številom točk do porabe celotnih
razpisanih sredstev za posamezno leto (posebej za leto 2006 in za leto 2007).
V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva razdeljena na prvem roku, bo Zavod
RS za zaposlovanje najkasneje 30 dni pred
drugim rokom za oddajo vlog objavil v Uradnem listu RS zaprtje razpisa.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od vsakokratnega
odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija se nahaja v vložišču Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina c. IX/6, Ljubljana in na spletnih
straneh zavoda http://www.ess.gov.si.
12. Informacije: vlagatelji lahko dobijo
dodatne informacije na zastavljena pisna
vprašanja, ki jih naslovijo na e-mail naslov:
suzana.kerec@ess.gov.si, ali po pošti na
naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Suzana Kerec), Rožna dolina c.
IX/6, 1000 Ljubljana najkasneje pet dni pred
vsakokratnim potekom roka za oddajo ponudb. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni
na spletni strani Zavoda: www.ess.gov.si.
13. Obveščanje in informiranje
Izbrani vlagatelji, sofinancirani s sredstvi
Evropskega socialnega sklada morajo zagotoviti, da bodo vsi končni koristniki (zaposleni – udeleženci programov usposabljanja in
izobraževanja), obveščeni o sofinanciranju
iz Evropskega socialnega sklada.
Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da
bodo skladno s predpisi ESS udeležence
usposabljanja in izobraževanja ter javnost
informirali in obveščali o tem, da je izvajanje
usposabljanja in izobraževanja sofinancira-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
no s strani Evropskega socialnega sklada
in s strani Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve ter da bodo vse publikacije ali komunikacije, povezane z izvajanjem
usposabljanja in izobraževanja zaposlenih
omenjale sofinanciranje iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve.
Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da
bo kakršnokoli gradivo za usposabljanje in
izobraževanje ter prostori, kjer se bo usposabljanje izvajalo, opremljeni tako, da bo zagotovljena vidnost logotipa EU in besedila:
»Program delno financira Evropska Unija«
ter vidnost logotipa Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in besedila: »Program delno financira Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve«.
14. Mehanizmi nadzora
Za zagotavljanje popolnosti nadzora in
resničnosti podatkov, posredovanih s strani izbranih prejemnikov in upravičencev do
pomoči (sredstev), lahko tehnično, administrativno in finančno kontrolo programa ali
dokumentov izvajajo institucije Republike
Slovenije in Evropske Komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko
porabo proračunskih sredstev Republike
Slovenije in sredstev Evropskega socialnega sklada nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo programa in posameznih aktivnosti. Izvajalec se s podpisom
pogodbe zaveže da bo nadzornim organom
predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost
stroškov, sofinanciranih za izvajanje izbranega programa usposabljanja in izobraževanja; ali na kraju samem omogočil vpogled
v računalniške programe, listine in postopke
v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora,
poročanja in spremljanja programa zagotovil
vse zahtevane podatke.
V primeru, da vlagatelj izvajanje pogodbenih aktivnosti s pogodbo prenese
na zunanjega izvajalca, se zaveže, da bo
v pogodbo z zunanjim izvajalcem vnesel
klavzulo, s katero se bo zunanji izvajalec
zavezal pristati na enake kontrole, s strani
institucij Republike Slovenije in Evropske
Komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih
sredstev Republike Slovenije in sredstev
Evropskega socialnega sklada, nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo
izvajanja, kot je zavezan izvajalec sam.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-11429/06
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca tiskanja in distribucije
obrazcev in listin za uresničevanje
obveznega zdravstvenega zavarovanja
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) kot nosilec
obveznega zdravstvenega zavarovanja ter
kot založnik in izdajatelj obrazcev in listin
za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: listine) s
tem razpisom naroča tiskanje in distribucijo
listin v breme njihovih uporabnikov – izvajalcev zdravstvenih storitev (v nadaljevanju:
uporabniki).
I. Predmet javnega razpisa je tiskanje in
distribucija naslednjih listin za dobo 3 let:
– recept (Obr. Rp),

– napotnica (Obr. NAP),
– izjava o izbiri osebnega zdravnika 1+0
(Obr. IOZ),
– izjava o izbiri osebnega zdravnika 1+1
(Obr. IOZ),
– potrdilo o upravičeni zadržanosti od
dela (Obr. BOL blok),
– potrdilo o upravičeni zadržanosti od
dela (Obr. BOL set),
– predlog imenovanemu zdravniku (Obr.
IZ),
– naročilnica za medicinsko tehnični pripomoček (Obr. NAR-1),
– naročilnica pripomoček za vid (Obr.
NAR-2),
– obvestilo o prejemu medicinsko tehničnega pripomočka (Obr. KZZ MTP1),
– reverz (Obr. REV),
– potrdilo o upravičenosti do potnih stroškov – spremstva (Obr. PS),
– nalog za prevoz (Obr. NLG),
– predlog zobnoprotetične rehabilitacije
(Obr. ZB),
– delovni nalog za zobnoprotetične storitve (Obr. DNZ),
– delovni nalog (Obr. DN),
– čakalna knjiga,
– druge listine, ki se uporabljajo v postopkih uveljavljanja pravic zavarovanih
oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na podlagi vsakokrat veljavnih aktov
pristojnega organa.
Ponudnik mora oddati ponudbo za celoten predmet javnega razpisa.
II. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
vsi ponudniki, ki so registrirani kot pravne
osebe ali samostojni podjetniki za dejavnost
tiskarstva in izpolnjujejo vse druge razpisne
pogoje, določene z razpisno dokumentacijo,
ter so sposobni kakovostno, kontinuirano in
pravočasno opravljati storitve, ki so predmet
javnega razpisa.
III. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisne pogoje. Ponudba,
ki ne bo izpolnjevala vseh razpisnih pogojev, ne bo predmet ocenjevanja in bo zavrnjena.
IV. Ponudbe je potrebno predložiti Zavodu do 23. 5. 2006 do 10. ure. Ponudbe
je potrebno poslati po pošti ali vročiti osebno na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507
Ljubljana, vložišče, soba št. 51, v zaprtih
ovojnicah, s pripisom: “Ne odpiraj – Ponudba, Javni razpis tiskanje listin”. Prepozno
predloženo ponudbo bo Zavod zavrnil.
V. Javno odpiranje ponudb bo dne 23. 5.
2006 ob 10.30 na sedežu Zavoda: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, I. nadstropje, soba
številka 140. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb Zavodu izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika
in žigosana.
VI. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno ceno. V primeru,
da bo več ponudnikov ponudilo enako (najnižjo) skupno ponudbeno ceno bo izmed
teh predmet razpisa oddan ponudniku, ki bo
izžreban v prisotnosti teh ponudnikov.
VII. O izbiri ponudnika bo odločeno predvidoma v 10 dneh od dneva odpiranja ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno predvidoma v 5 dneh po izbiri.
VIII. Izbrani ponudnik bo moral v 60 dneh
po prejemu obvestila o izbiri predložiti Zavodu vzorce listin, ki jih bo dobavljal, skupaj s

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
potrdilom o ustreznosti vzorcev, ki ga izda
t.i. priznani organ, to je Inštitut za celulozo
in papir ali druga sorodna neodvisna organizacija, ki je usklajena z veljavnimi evropskimi standardi (papirniški inštitut ipd). V
kolikor izbrani ponudnik v navedenem roku
ne predloži vzorcev listin skupaj s potrdilom
o ustreznosti vzorcev ali v kolikor iz predloženega potrdila o ustreznosti vzorcev ne
bo izhajalo, da vzorci izbranega ponudnika
ustrezajo vzorcem iz razpisne dokumentacije, sme Zavod k sklenitvi pogodbe pozvati
drugega najugodnejšega ponudnika.
Če se izbrani ponudnik v roku, ki ga
določi Zavod in ne bo krajši od 5 dni, šteto,
od prejema poziva, ne bo odzval k podpisu
pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru sme Zavod k sklenitvi
pogodbe pozvati drugega najugodnejšega
ponudnika.
IX. Zavod na podlagi javnega razpisa ni
dolžan skleniti pogodbe s ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, ne da bi zato odškodninsko ali
na katerikoli drugi pravni podlagi ali temelju
odgovarjal ponudnikom ali tretjim osebam.
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s
pripravo ponudbene dokumentacije in predložitvijo ponudbe. Zavod v nobenem primeru ni odgovoren za te stroške, ne glede
na potek in izid javnega razpisa.
X. Interesenti dobijo razpisno dokumentacijo na sedežu Zavoda: Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana, vložišče, soba št. 51, v času
uradnih ur Zavoda.
Vse ostale informacije dobijo interesenti
na naslovu Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana, pri
Petru Rutarju ali Radmili Krunić.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-11548/06
Razpis
za ponovno imenovanje predavatelja/ice višje strokovne šole
Naziv predavatelj/-ica višje strokovne
šole je potrebno obnoviti vsakih pet let. Obnovitev naziva se izvede za vse predmete
(največ tri), ne glede na veljavnost morebitnih kasnejših imenovanj. Pri ponovnem
imenovanju za naziv mora kandidat dokazati pedagoške dosežke, ki so povezani s
petletnim obdobjem dela – poučevanja na
višji strokovni šoli.
Za ponovno imenovanje mora kandidat
predložiti potrdila, da izpolnjuje najmanj tri
točke vidnih dosežkov, ki niso iz iste skupine meril za določitev vidnih dosežkov na
strokovnem področju za pridobitev naziva
predavatelj višje šole.
I. Vidni dosežki na področju izobraževanja.
II. Vidni dosežki na področju strokovnega dela.
Ker v mesecu juniju 2006 poteče naziv
predavatelj/-ica za program strojništvo in komunala večini predavateljev iz obeh programov, objavljamo razpis za ponovno imenovanje predavatelja/-ice višje strokovne šole
za naslednja predmetna področja:
I. Za program strojništvo:
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku
(STJ),
2. Poslovno sporazumevanje in vodenje
(PSV),
3. Ekonomika in menedžment podjetja
(EMP),

4. Računalništvo in informatika (RAI),
5. Varstvo pri delu in varstvo okolja
(VPO),
6. Tehnični predpisi in projektiranje
(TPP),
7. Gradiva (GRA),
8. Mehanika (MEH),
9. Elektrotehnika (ELE),
10. Kakovost in zanesljivost proizvodnje
(KZP),
11. Marketing v strojništvu (MAS),
12. Tehnologija (TEH),
13. Energetika (ENE),
14. Avtomatizacija in robotika (AVR),
15. Snovanje, konstruiranje in avtomatizacija orodij (SKO),
16. Izdelava, preizkušanje in vzdrževanje orodij (IPO),
17. Praktično izobraževanje (PRI),
18. Športna vzgoja (ŠVZ).
II. Za program komunala:
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku
(STJ),
2. Poslovno sporazumevanje in vodenje
(PSV),
3. Ekonomika in menedžment podjetja
(EMP),
4. Računalništvo in informatika (RIN),
5. Varstvo okolja, urejanje prostora,
gospodarske javne službe in zakonodaja
(VUZ),
6. Sistem financiranja komunalnega gospodarstva (SFK),
7. Načrtovanje in urejanje naselij
(NUN),
8. Vodovod (VOD),
9. Kanalizacija (KAN),
10. Gospodarjenje s komunalnimi odpadki (GKO),
11. Komunalna energetika (KON),
12. Kabelski sistemi in telekomunikacije
(KST),
13. Javna razsvetljava (JAR),
14. Prometne in zelene površine (PZP),
15. Zimska služba (ZIS),
16. Komunalna infrastruktura v gospodarskih družbah (KIG),
17. Gospodarjenje z odpadki v gospodarskih družbah (GOG),
18. Praktično izobraževanje (PRI),
19. Športna vzgoja (ŠVZ).
Obrazce in ostalo dokumentacijo za prijavo na razpis dobite na spletni strani šole
www.vss-nm.com v rubriki Predavatelji (Dokumenti za ponovno imenovanje).
Oddati morate:
1. Vlogo z življenjepisom, ki vključuje
predvsem vašo študijsko, strokovno in profesionalno nadgradnjo za obdobje zadnjih
pet let.
2. Izpolnjen in podpisan Obrazec 1 (glejte primer izpolnjenega obrazca na spletni
strani)
3. Izpolnjen Obrazec 2 (D) (glejte primer
izpolnjenega obrazca na spletni strani)
4. Dokazila, ki po vrstnem redu iz obrazca 2(D) potrjujejo izpolnjevanje meril na izobraževalnem in strokovnem področju. Dokazila morajo biti mlajša od pet let, glejte še
Navodila za predložitev dokumentacije pri
imenovanju predavateljev, ki jih dobite na
spletni strani.
Pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite
do vključno 29. aprila 2006 na naslov: Šolski
center Novo mesto, Višja strokovna šola,
Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto, s pripisom »Prijava za ponovno imenovanje«.
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Obrazca 1 in 2 (D) nam posredujte
tudi v elektronski obliki na e-pošto: goran.makar@guest.arnes.si, na kateri smo
vam na voljo za vse ostale informacije.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni po končanem uradnem postopku.
Šolski center Novo mesto
Višja strokovna šola
Št. 763-11/2006
Ob-11414/06
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, 1000 Ljubljana, na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
pisnih ponudb
1. Predmet:
Lokacija okolica Celja (Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Celje – kontaktna
oseba Miran Orožim, tel. 03/544-19-64).
Stanovanje št. 6 stanovanjske površine 101,15 m2, s pripadajočo kletjo v izmeri 11,75 m2 in pripadajočim deležem na
skupnih prostorih, delih, objektih, napravah
stavbe in funkcionalnem zemljišču, na naslovu Ulica XIV. Divizije 17, Rogaška Slatina, v večstanovanjski stavbi na parc. št.
1102/2 in 1103 k.o. Rogaška Slatina, izhodiščna cena: 15,050.000 SIT.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini, je stanovanjska dejavnost.
2. Rok za zbiranje ponudb je 12. 5. 2006
do 8.30. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo
priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma ali ure.
3. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo,
da je ponudnik nakupa položil varščino v
višini 10% izhodiščne cene za vsako ponujeno nepremičnino na podračun Zavoda za
gozdove Slovenije št. 01100-6030234244,
sklic na št. 101-963, pri Upravi za javna
plačila, Urad Ljubljana. Ponudnikom, katerih
ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino
brezobrestno vrnili v nominalnem znesku v
desetih dneh od sprejema odločitve, da se
njihova ponudba ne sprejme. Varščina bo
ponudniku, ki bo na razpisu uspel, všteta
v kupnino.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis is sodnega registra za
pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30
dni, lahko je fotokopija, izpis iz sodnega
registra za samostojne podjetnike, (subjekti
držav, ki niso članice Evropske unije, morajo priložiti še kopijo pravnomočne odločbe
Ministrstva za pravosodje o ugotovitvi vzajemnosti med državama),
– dokazilo o plačilu varščine,
– matično in davčno številko ponudnika,
številko TRR,
– navedbo nepremičnine, ponujeno
ceno,
– dejavnost oziroma uporaba, ki se bo
izvajala na predmetu prodaje,
– kontaktno osebo ponudnika in njegovo
telefonsko številko,
– navedbo, da je ponudba veljavna najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov:
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.
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Na pošiljki mora biti pripis: »Ne odpiraj
– javno zbiranje ponudb«.
6. Javno odpiranje ponudb bo 12. 5.
2006 ob 9. uri na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov se morajo v
primeru v primeru prisotnosti pri odpiranju
ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje in zamenjave državnega premoženja ter oddaje državnega premoženja v
najem in vse ponudnike obvestila o izboru
najkasneje v roku 60 dni od dneva javnega
odpiranja ponudb.
7. Ponudba mora biti veljavna najmanj
90 dni po datumu odpiranja ponudb. Merilo
za izbor je ponujena najvišja cena. Predpogoj za izbor je sprejemljiva dejavnost oziroma sprejemljiva uporaba nepremičnine, kot
je navedena za pod točko 1. tega razpisa.
Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb
ni zavezan skleniti pogodb, oziroma si pridržuje pravico, da lahko začeti postopek do
sklenitve pravnega posla ustavi.
8. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske potrditve pogodbe,
izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo,
davek in morebitne druge stroške) plača
izbrani ponudnik.
9. Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno, poznejše reklamacije se
ne upoštevajo.
10. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izboru in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo.
Celotno kupnino mora plačati v 8 dneh po
sklenitvi pogodbe, kar je bistvena sestavina
pravnega posla, pri čemer se znesek vplačane varščine všteje v kupnino. Če kupec v
tem roku ne plača kupnine, pripade varščina
prodajalcu. V tem primeru lahko prodajalec
razdre pogodbo brez dodatnega opomina.
Prenos prodane nepremičnine ni možen
pred plačilom celotne kupnine.
11. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem (ogledi, mapne kopije ipd.)
prodajanih nepremičnin interesenti dobijo pri
kontaktnih osebah na tel. številkah, ki so navedene v 1. točki razpisa, v zvezi s pravnimi
vprašanji pa na tel. 01/470-00-59.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-11180/06
Na podlagi 6. člena Pravilnika za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci
za obdobje 2004–2006 (Ur. l. RS, št. 71/04)
objavlja Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204
Šalovci
javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja razvoja
kmetijstva v Občini Šalovci
I. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje pospeševanja razvoja kmetijstva v Občini Šalovci v letu 2006 za naslednje namene:
– sofinanciranje stroškov prve osemenitve živali,
– sofinanciranje analize krme in zemlje,
– sofinanciranje apnenja zemlje,
– sofinanciranje testiranja škropilnic,
– sofinanciranje zavarovanja kmetijskih
pridelkov,
– sofinanciranje preventivnega cepljenja
živali,
– sofinanciranje strokovnega izobraževanja za potrebe kmetijstva.
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II. Okvirna višina sredstev: za navedene
ukrepe znaša skupna okvirna višina razpisanih sredstev 3,500.000 SIT.
III. Ukrepi
1. Sofinanciranje stroškov prve osemenitve živali:
– pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek (obrazec 1) in predloženi plačani račun
za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja
v kmečki reji;
– upravičenci: fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine
Šalovci;
– višina pomoči: do 50% upravičenih
stroškov umetnega osemenjevanja govejih
plemenic in plemenskih svinj.
2. Sofinanciranje analize krme in zemlje:
– pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek
(obrazec 2) in predloženi račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in krme;
– upravičenci: fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine
Šalovci;
– višina pomoči: do 50% upravičenih
stroškov za analizo zemlje in krme.
3. Sofinanciranje apnenja zemlje:
– pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek (obrazec 3), predloženi plačani račun
o nakupu in posestni list za površine na katerih se ukrep izvaja. Upravičenec lahko za
apnenje kmetijskih površin uporabi 1/3 svoje
zemlje ali najete zemlje;
– upravičenci: fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine
Šalovci;
– višina pomoči: 5,00 SIT/kg. Za površino 1 ha se prizna 1,5 do 2 toni apnenca.
4. Sofinanciranje testiranja škropilnic:
– pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek
(obrazec 4), predloženi račun za izvedeno
storitev, ki ga izda za testiranje pooblaščena
ustanova;
– upravičenci: fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine
Šalovci;
– višina pomoči: do 30% upravičenih
stroškov za testiranje škropilnic.
5. Sofinanciranje zavarovanja kmetijskih
pridelkov:
– pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek, seznam zavarovancev in fotokopije
zavarovalnih polic. V imenu upravičenca
uveljavlja subvencijo zavarovalnica, s katero ima upravičenec sklenjeno zavarovanje
za zavarovanje posevkov in plodov. Dodatni
popust zavarovalnice v višini vsaj polovice
procentualnega zneska, ki ga sofinancira
občina. Med zavarovalnico in Občino Šalovci se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju;
– upravičenci: fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine
Šalovci;
– višina pomoči: 20% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
6. Preventivno cepljenje živali za zatiranje parazitov:
– pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek
(obrazec 5), predloženi račun za izvedeno
storitev preventivnih ukrepov pooblaščene
veterinarske organizacije;

– upravičenci: fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine
Šalovci;
– višina pomoči: do 50% upravičenih
stroškov.
7. Strokovno izobraževanje za potrebe
kmetijstva:
– pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek
(obrazec 6), predloženi račun za izobraževanje izdano s strani za to pooblaščene
oziroma registrirane ustanove;
– upravičenci: fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine
Šalovci;
– višina pomoči: do 50% upravičenih
stroškov za izobraževanje.
IV. Skupni pogoji
Pri uveljavljanju ukrepov 1, 2, 3, 4, 6 in
7 se priznavajo računi oziroma dokazila o
plačilu, izstavljeni po 15. 11. 2005.
Pri ukrepu 5 se priznavajo zahtevki za
izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni po
31. 12. 2005.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji morajo vložiti zahtevek oziroma izpolnjene predpisane obrazce in priložiti
zahtevano dokumentacijo oziroma dokazila,
ki so pod posameznim ukrepom navedeni
v razpisu.
Obrazci so od začetka razpisa na voljo na sedežu Občine Šalovci, Šalovci 162,
9204 Šalovci.
Vse informacije v zvezi z razpisom se
dobijo na Občini Šalovci, Šalovci 162, 9204
Šalovci, ali na tel. 02/559-80-50.
VI. Rok in način vložitve vloge: izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami
je potrebno poslati priporočeno na naslov:
Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci
s pripisom »Razpis – ukrepi v kmetijstvu«
oziroma se vložijo neposredno v sprejemni
pisarni Občine Šalovci najpozneje do 15. 11.
2006. Upoštevani bodo tudi računi oziroma dokazila o plačilu izstavljeni po 15. 11.
2006.
VII. Obravnava vlog
Vloge bo strokovna komisija obravnavala
do 15. v sledečem mesecu.
Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala po vrstnem redu oddaje popolnih vlog.
Nepopolnih in neutemeljenih vlog bo komisija zavrnila s sklepom. Upravičenci bodo
prejeli sklep o dodelitvi sredstev v petnajstih
dneh od dneva obravnave vlog.
VIII. Nenamenska poraba sredstev: v primeru nenamenske porabe sredstev mora
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
ki se obračunavajo od dneva uveljavitve
subvencije do dneva vračila sredstev, če
se ugotovi, da je upravičenec pri pridobitvi
sredstev na zahtevkih navajal neresnične
podatke.
Občina Šalovci
Ob-11181/06
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 100/05 – uradno
prečiščeno besedilo), 31. člena Statuta Občine Šalovci (Ur. l. RS, št. 13/99) in sklepa
župana št. 032-1/2006, Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
projektov društev, ki jih bo Občina
Šalovci sofinancirala iz občinskega
proračuna v letu 2006
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Namen razpisa je izbira projektov društev s področja socialne, humanitarne, invalidske, izobraževalne in ostalih dejavnosti,
ki bodo v letu 2006 sofinancirani iz sredstev
proračuna Občine Šalovci.
1. Občina Šalovci bo iz sredstev proračuna za leto 2006 sofinancirala projekte, ki jih
izvajajo razna društva.
2. Višina sredstev, ki je v proračunu Občine Šalovci v letu 2006 namenjena za sofinanciranje projektov društev je 1,000.000
SIT.
3. Projekti, sofinancirani na podlagi tega
razpisa, morajo biti izvedbeno in finančno
realizirani do 31. decembra 2006.
4. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Šalovci ali člane iz Občine Šalovci;
– prijavijo projekt, ki je predmet razpisa;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev prijavljenega projekta;
– imajo izdelano realno financiranje projekta.
Na razpis se ne morejo prijaviti društva,
ki so sodelovali in pridobili sredstva iz drugih
razpisov občine.
5. Zainteresirana društva lahko oddajo
predlog za izvedbo samo enega projekta.
6. Predlogi projektov društev bodo ocenjeni v skladu z naslednjimi merili:
– seznam članov društva s stalnim bivališčem na območju Občine Šalovci,
– že izvedeni projekti v zadnjih treh letih,
– sodelovanje uporabnikov pri izvedbi
projekta,
– sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi
projekta,
– zaprta in realna finančna konstrukcija
projekta,
– čas delovanja društva,
– status društva v javnem interesu.
Projekti bodo ocenjeni po zgoraj navedenih kriterijih in na način, ki je natančneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
7. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim društvom na voljo na Občini Šalovci,
Šalovci 162, 9204 Šalovci, in sicer vsak
delovni dan med 7. in 15. uro.
8. Rok za oddajo predlogov projektov je
30. september 2006 do 15. ure. Predlogi
morajo v celoti izpolnjevati zahteve po tem
razpisu in v razpisni dokumentaciji.
9. Predlagatelji oziroma društva lahko
oddajo predloge po pošti ali osebno. Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na
kateri je naveden naslov: Občina Šalovci,
Šalovci 162, 9204 Šalovci, s pripisom: »Ne
odpiraj – projekti društev v letu 2006«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja.
10. Predlogi, ki ne bodo prispeli pravočasno, ne bodo opremljeni in pripravljeni skladno z zahtevami tega razpisa in razpisne
dokumentacije, bodo izločeni iz nadaljnje
obravnave takoj, ko bo to evidentirano.
11. Društva bodo o izbiri obveščena najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za oddajo predlogov.
Občina Šalovci

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v Občini Šalovci v
letu 2006
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:
– šport mladih – redna splošna vadba,
– šport mladih – šport za dosežek,
– športno-rekreativna dejavnost odraslih,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– priznanja športnikom in športnim delavcem,
– mednarodna športna dejavnost,
– športne prireditve.
2. Na razpis za sofinanciranje športnih
programov se lahko prijavijo:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
društva ali klubi,
– zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov
registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
– da imajo sedež in delujejo na območju
Občine Šalovci,
– da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini,
– da imajo usklajena pravila (statut) z Zakonom o društvih (Ur. l. RS, št. 24/00),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih
aktivnosti.
4. Izbrani programi bodo sofinancirani iz
proračunskih sredstev za šport za leto 2006
na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Šalovci, katerega
je Občinski svet Občine Šalovci sprejel dne
9. 7. 1999.
5. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: rok za prijavo programov je do
31. 5. 2006 do 12. ure.
Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov:
Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci, s pripisom »javni razpis – šport 2006«.
Enotne obrazce za prijavo, ostalo razpisno
dokumentacijo in podrobne informacije dobite vsak delovni dan do 31. 5. 2006 med 8.
in 13. uro, na sedežu Občine Šalovci, tel.
02/559-80-50.
6. Prijava mora biti dana na obrazcih naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s številom udeležencev, krajem
izvajanja programa in urnikom.
Program mora biti finančno ovrednoten
in dopolnjen z navedbo virov financiranja.
7. Izbranim izvajalcem se izda sklep o financiranju programov in se sklene pogodba
o sofinanciranju športnih programov.
Občina Šalovci

Ob-11182/06
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 7. člena Pravilnika
za vrednotenje programov športa v Občini
Šalovci (Ur. l. RS, št. 67/99) Občina Šalovci
objavlja

Št. 671-0012/2006
Ob-11185/06
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 8. člena Pravilnika za vrednotenje programov športa v
javnem interesu v Občini Mislinja (Uradni list
RS, št. 121/03), Občina Mislinja objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa v javnem interesu in
sofinanciranje investicij v posodabljanje
športne infrastrukture v Občini Mislinja,
v letu 2006
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športa v javnem interesu
in sofinanciranje investicij v posodabljanje
športne infrastrukture, in sicer:
1.1. Šport otrok in mladine za programe
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– programi športa nadarjenih otrok
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– programi športa nadarjene mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– počitniški programi otrok in mladine.
1.2. Športno rekreativna dejavnost odraslih
1.3. Programi kakovostnega in vrhunskega športa
1.4. Šport invalidov
1.5. Izobraževanje in strokovno usposabljanje
1.6. Športne prireditve
1.7. Investicije v novogradnje in obnove
1.8. Drugi za šport pomembni programi.
Sredstva za sofinanciranje programov
športa v letu 2006 so predvidena v proračunu Občine Mislinja za leto 2006 v višini
8,000.000 SIT, za investicije pa je predvideno 3,000.000 SIT.
2. Pogoji razpisa
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne
osebe javnega in zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti na področju športa.
2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in
znanje, in ki vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa v javnem interesu.
Za investicije v novogradnje in obnove
športnih objektov in površin lahko kandidirajo kandidati, ki imajo ustrezno dokumentacijo – najmanj idejni projekt, rešeno lastništvo
zemljišč oziroma objekta.
3. Vsebina vloge – programi športa:
– izpolnjeno prijavo za sofinanciranje
športnih programov,
– izpolnjeno prijavo po razpisanih področjih na predpisanem obrazcu,
– *dokazilo o registraciji (kopija odločbe o
registraciji od pristojnega upravnega organa
in kopija obvestila Statističnega urada RS o
identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti),
– *kopijo potrdila ali pogodbe o odprtju
računa,
– *dokazilo o usposobljenosti za izvajanje programov športa,
– druge zahtevane priloge, razvidne na
posameznem obrazcu,
*ne velja za izvajalce (kandidate), ki so
imeli sklenjeno pogodbo o sofinanciranju za
leto 2005, kolikor v tem času ni bilo nobenih
sprememb.
4. Zbiranje predlogov za sofinanciranje
investicij v posodabljanje športne infrastrukture
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4.1. Sofinanciranje investicij v posodabljanje športne infrastrukture. Občina Mislinja bo v letu 2006 namenila določena
sredstva za sofinanciranje športne infrastrukture.
4.2. Sofinancira se največ do 50% vrednosti investicij
4.3. Investicijski projekti v športne objekte se bodo vrednotili po naslednjih merilih:
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Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis »Javni razpis – Šport 2006«.
6. Postopek obravnave vlog
Datum odpiranja vlog bo v roku 14 dni
po končanem razpisnem roku. Odpiranje
vlog ni javno. Razpisna komisija bo odprla
pravočasno poslane prijave in ugotovila, ali

4.3.1. Skladnost s cilji razpisa in utemeljenost projekta		
4.3.1.1. Namembnost in pomembnost objekta
0-40
4.3.1.2. Pripravljenost investicijske in projektne dokumentacije
0-10
4.3.2. Regionalni kriterij		
4.3.2.1. Pomembnost objekta za regionalno skupnost
0-10
4.3.3. Finančni kriterij		
4.3.3.1. Pokritost finančne konstrukcije
0-3
4.3.3.2. Dosedanje sofinanciranje investitorja
0-15
4.3.3.3. Kdo pokriva stroške obratovanja
0-2
4.3.4. Širši učinki projekta		
4.3.4.1. Pomembnost objekta v državnem pomenu – javni interes
0-15
4.3.4.2. Zasedenost objekta
0-5

0-50
0-10
0-20

0-20

4.4. Način in pogoji sofinanciranja
Stroški investicije do pridobitve upravnih
dovoljenj za gradnjo niso predmet sofinanciranja
Koriščenje odobrenih sredstev je možno
po predložitvi ustreznih dovoljenj (gradbeno
dovoljenje, priglasitev del ipd.).
4.5. Vsebina vloge:
Vloga mora vsebovati:
– potrjen prijavni obrazec,
– fotokopija razpoložljive dokumentacije
(dovoljenje, investicijski program, pogodbe,
itd.),
– opis stanja dosedanjih vlaganj investitorja v objekt oziroma stopnjo njegove
izgradnje.
5. Rok in način prijave
Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih, ki so na voljo v tajništvu
občine Mislinja in s priloženo predpisano
dokumentacijo, morajo kandidati poslati s
priporočeno pošiljko ali oddati osebno na
naslov: Občina Mislinja, Šolska cesta. 34,
2382 Mislinja, do 28. aprila 2006.

prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge,
ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo na to opozorjeni,
za dopolnitev vloge pa bodo imeli na voljo
dodatni petdnevni rok. Kolikor kandidat v
določenem roku ne dopolni vloge bo le-ta
zavržena.
Programi kandidatov bodo obravnavni na
podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih
v pravilniku in predlogov strokovne službe.
Sklep o izbiri sprejme župan.
Izbrani kandidati bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v tridesetih dneh
po zaključnem roku razpisa.
Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe.
7. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo
v sprejemni pisarni Občine Mislinja, ali na
spletni strani www.mislinja.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na tel.
02/88-57-342.
Občina Mislinja

Ob-11186/06
Občina Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje, razpisuje na podlagi 39. člena Uredbe o
pridobivanju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03) naslednji
javni razpis
z zbiranjem pisnih prijav za prodajo
samostojnih gradbenih parcel na
javni dražbi, za gradnjo individualnih
stanovanjskih in poslovnih objektov, in
sicer:
1. gradbena parcela sestavljena iz parc.
št. 627/2 pašnik 5r. v izmeri 303 m2, parc.
št. 627/3 pašnik 4r. v izmeri 1310 m2, parc.
št. 309/11 pašnik 5r v izmeri 99 m2, parc. št.
786/4 pot v izmeri 225 m2, parc. št. 655/7
gozd 3r. v izmeri 177 m2, parc. št. 652/12 pašnik 4r. v izmeri 110 m2, vse k.o. Koblarji;

2. gradbena parcela – parc. št. 259/14
travnik v izmeri 1000 m2 k.o. Željne;
3. gradbena parcela – parc. št. 2497/123
gozd v izmeri 1211 m2 k.o. Kočevje;
4. gradbena parcela – parc. št. 2860/87
pašnik 5r. v izmeri 1061 m2 k.o. Livold;
5. gradbena parcela – parc. št. 2860/88
pašnik 5r. v izmeri 1098 m2 k.o. Livold;
6. gradbena parcela – parc. št. 2860/89
pašnik 5r. v izmeri 1006 m2 k.o. Livold;
7. gradbena parcela – parc. št. 2860/90
pašnik 5r. v izmeri 981 m2 k.o. Livold;
8. gradbena parcela – parc. št. 2860/91
pašnik 5r. v izmeri 900 m2 k.o. Livold;
9. gradbena parcela – parc. št. 2860/93
pašnik 5r. v izmeri 973 m2 k.o. Livold;
10. gradbena parcela – parc. št. 2860/94
pašnik 5r. v izmeri 967 m2 k.o. Livold;
11. gradbena parcela – parc. št. 2860/96
pašnik 5r. v izmeri 1004 m2 k.o. Livold;

12. gradbena parcela – parc. št. 2860/97
pašnik 5r. v izmeri 986 m2 k.o. Livold;
13. gradbena parcela – parc. št. 2860/99
pašnik 5r. v izmeri 1143 m2 k.o. Livold;
14. gradbena parcela – parc. št. 2860/100
pašnik 5r. v izmeri 1069 m2 k.o. Livold;
15. gradbena parcela – parc. št. 2860/104
pašnik 5r. v izmeri 1072 m2 k.o. Livold;
16. gradbena parcela – parc. št. 2860/106
pašnik 5r. v izmeri 897 m2 k.o. Livold;
17. gradbena parcela – parc. št. 2860/107
pašnik 5r. v izmeri 1220 m2 k.o. Livold;
18. gradbena parcela – parc. št. 2860/108
pašnik 5r. v izmeri 1155 m2 k.o. Livold;
19. gradbena parcela – parc. št. 2860/109
pašnik 5r. v izmeri 1210 m2 k.o. Livold;
20. gradbena parcela – parc. št. 2860/110
pašnik 5r. v izmeri 905 m2 k.o. Livold;
21. gradbena parcela – parc. št. 2860/117
pašnik 5r. v izmeri 1004 m2 k.o. Livold;
22. gradbena parcela – parc. št. 2860/118
pašnik 5r. v izmeri 1054 m2 k.o. Livold;
23. gradbena parcela – parc. št. 2860/119
pašnik 5r. v izmeri 1037 m2 k.o. Livold;
24. gradbena parcela – parc. št. 2860/120
pašnik 5r. v izmeri 1025 m2 k.o. Livold;
25. gradbena parcela parc. št. 2063/5
odprto skladišče v izmeri 1296 m2, k.o. Kočevje (Za dostop do parcele je potrebno dovoljenje lastnikov parc. št. 2066/20, 2066/8
ali 2063/1 k.o. Kočevje);
26. gradbena parcela – parc. št. 2207/13
gozd 4r. v izmeri 13999 m2 k.o. Kočevje;
27. gradbena parcela – parc. št. 2207/14
gozd 4r. v izmeri 3804 m2, parc. št. 2196/4
pot v izmeri 316 m2, parc. št. 2191/1 gozd 4r.
v izmeri 6267 m2, vse k.o. Kočevje;
28. gradbena parcela – parc. št. 2191/3
gozd 4r. v izmeri 2953 m2, pašnik v izmeri 47
m2 vse k.o. Kočevje;
29. gradbena parcela – parc. št. 2191/4
gozd 4r. v izmeri 2000 m2 k.o. Kočevje;
30. gradbena parcela – parc. št. 2191/5
gozd 4r. v izmeri 826 m2, parc. št. 2196/6 pot
v izmeri 139 m2, parc. št. 2198/1 gozd 4r. v
izmeri 1035 m2, vse k.o. Kočevje;
31. gradbena parcela – parc. št. 2198/2
gozd 4r. v izmeri 2000 m2 k.o. Kočevje;
32. gradbena parcela – parc. št. 2198/3
gozd 4r. v izmeri 1000 m2 k.o. Kočevje, parc.
št. 2198/8 gozd 4r. v izmeri 738 m2;
33. gradbena parcela – parc. št. 2191/10
gozd 4r. v izmeri 498 m2, gozd 4r. v izmeri
163 m2, pašnik 4r. v izmeri 824 m2, parc.
št. 2192 pašnik 4r. v izmeri 511 m2 vse k.o.
Kočevje;
34. gradbena parcela – parc. št. 2191/11
pašnik 4r. v izmeri 2909 m2, parc. št. 2195/6
odp. skladišče v izmeri 1008 m2, vse k.o.
Kočevje;
35. gradbena parcela – parc. št. 2191/9
pašnik 4r. v izmeri 221 m2, parc. št. 2195/4
odp. skladišče v izmeri 3979 m2, parc. št.
2195/2 odp. skladišče v izmeri 32 m2, vse
k.o. Kočevje;
36. gradbena parcela – parc. št. 2191/8
pašnik 4r. v izmeri 2219 m2, gozd 4r. v izmeri
1165 m2, parc. št. 2195/3 odp. skladišče v
izmeri 666 m2, vse k.o. Kočevje;
37. gradbena parcela – parc. št. 2191/7
gozd 4r. v izmeri 316 m2, parc. št. 2194/4
pašnik 4r. v izmeri 396 m2, parc. št. 2196/8
pot v izmeri 51 m2, parc. št. 2198/5 gozd 4r.
v izmeri 237 m2, vse k.o. Kočevje;
38. gradbena parcela – 2194/3 pašnik 4r.
v izmeri 2026 m2, parc. št. 2198/6 gozd 4r. v
izmeri 3920 m2, vse k.o. Kočevje.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pod zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Količina m2

Cena za m2
z DDV

2224 m2
1000 m2
1211 m2
1061 m2
1098 m2
1006 m2
981 m2
900 m2
973 m2
967 m2
1004 m2
986 m2
1143 m2
1069 m2
1072 m2
897 m2
1220 m2
1155 m2
1210 m2
905 m2
1004 m2
1054 m2
1037 m2
1025 m2
1296 m2
13999 m2
10387 m2
3000 m2
2000 m2
2000 m2
2000 m2
1738 m2
1996 m2
3917 m2
4232 m2
4050 m2
1000 m2
5946 m2

2.598,25 SIT
3.450,82 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.105,79 SIT
2.875,68 SIT
2.875,68 SIT
2.875,68 SIT
2.875,68 SIT
2.875,68 SIT
2.875,68 SIT
2.875,68 SIT
2.875,68 SIT
2.875,68 SIT
2.875,68 SIT
2.875,68 SIT
2.875,68 SIT
2.875,68 SIT

Prodajalec si pridržuje pravico zvišanja
cen na dan dražbe na podlagi informacij
Gospodarske zbornice Slovenije.
Stroški priprave zemljišč obsegajo stroške parcelacij in stroške cenitev ter stroške
postopka do javne dražbe ter tudi stroške
komunalnega opremljanja, oziroma komunalnega prispevka.
Pod zap. št. 25, se pri obračunu davka
na ceno zemljišča upošteva davek v višini
2% na promet nepremičnin,
Stroški priprave zemljišč pri zap. št. 2 in
25 ne obsegajo stroške komunalnega prispevka.
Obračunani komunalni prispevek poravna investitor istočasno ob plačilu kupnine
za zemljišče.
Individualne priključke na navedene komunalne objekte in naprave zgradi investitor
na svoje stroške.
Do zaporedne št. 24 (vključno) je dovoljeno graditi le stanovanjske objekte. Od zaporedne št. 25 (vključno) naprej so parcele
namenjena graditvi poslovno- proizvodnih
objektov.

Št.
Vrednost zemljišča
(gradbene parcele)
z davkom
5,856.455,50 SIT
3,450.820,00 SIT
4,240.437,60 SIT
3,751.197,60 SIT
3,844.756,80 SIT
3,522.609,60 SIT
3,435.069,60 SIT
3,151.440,00 SIT
3,407.056,80 SIT
3,386.047,20 SIT
3,515.606,40 SIT
3,452.577,60 SIT
4,002.328,80 SIT
3,743.210,40 SIT
3,753.715,20 SIT
3,140.935,20 SIT
4,271.952,00 SIT
4,044.348,00 SIT
4,236.936,00 SIT
3,168.948,00 SIT
3,515.606,40 SIT
3,690.686,40 SIT
3,631.159,20 SIT
3,589.140,00 SIT
4,025.103,84 SIT
40,256.644,32 SIT
29,869.688,16 SIT
8,627.040,00 SIT
5,751.360,00 SIT
5,751.360,00 SIT
5,751.360,00 SIT
4,997.931,84 SIT
5,739.857,28 SIT
11,264.038,56 SIT
12,169.877,76 SIT
11,646.504,00 SIT
2,875.680,00 SIT
17,098.793,28 SIT

Za gradbene parcele od. zaporedne št.
26 naprej veljajo še sledeči pogoji:
– obvezen pričetek gradnje proizvodnih
objektov v letu 2006;
– prepoved nadaljnje prodaje kupljene
parcele pred potekom 3 let od podpisa pogodbe.
Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
Vsi interesenti morajo pisno prijavo poslati v zaprti kuverti (s pripisom za javno
dražbo – ne odpiraj) in ji priložiti:
– potrdilo o vplačani kavciji, ki znaša
10% izklicne vrednosti zemljišča,
– potrdilo o državljanstvu,
– kopijo izpisa iz registra pravnih oseb.
Javna dražba za oddajo zemljišč za gradnjo stanovanjskih in poslovnih objektov bo
ustna, izvajala jo bo komisija za odpiranje
prijav in izvajanje javne dražbe po vrstnem
redu iz razpisa dne ponedeljek 8. 5. 2006,
ob 12. uri v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje.
Javno odpiranje prijav bo 1/2 ure pred
dražbo.
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Vrednost
priprave zemljišča

Skupaj
vrednost

3,463.473,86 SIT
45.000,00 SIT
5,328.516,27 SIT
4,676.872,77 SIT
4,837.611,50 SIT
4,437.936,82 SIT
4,329.329,57 SIT
3,977.442,08 SIT
4,294.575,25 SIT
4,268.509,51 SIT
4,429.248,24 SIT
4,351.051,02 SIT
5,033.104,55 SIT
4,711.627,09 SIT
4,724.659,96 SIT
3,964.409,21 SIT
5,367.614,88 SIT
5,085.236,03 SIT
5,324.171,98 SIT
3,999.163,53 SIT
4,429.248,24 SIT
4,646.462,74 SIT
4,572.609,81 SIT
4,520.478,33 SIT
87.060,79 SIT
23,667.136,37 SIT
17,608.078,61 SIT
5,216.533,85 SIT
3,539.053,85 SIT
3,539.053,85 SIT
3,539.053,85 SIT
3,099.554,09 SIT
3,532.343,93 SIT
6,754.783,01 SIT
7,283.189,21 SIT
6,977.887,85 SIT
1,861.573,85 SIT
10,158.389,93 SIT

9,319.929,36 SIT
3,495.820,00 SIT
9,568.953,87 SIT
8,392.070,37 SIT
8,682.368,30 SIT
7,960.546,42 SIT
7,764.399,17 SIT
7,128.882,08 SIT
7,701.632,05 SIT
7,654.556,71 SIT
7,944.854,64 SIT
7,803.628,62 SIT
9,035.433,35 SIT
8,454.837,49 SIT
8,478.375,16 SIT
7,105.344,41 SIT
9,639.566,88 SIT
9,129.584,03 SIT
9,561.107,98 SIT
7,168.111,53 SIT
7,944.854,64 SIT
8,337.149,14 SIT
8,203.769,01 SIT
8,109.618,33 SIT
4,112.164,63 SIT
63,923.780,69 SIT
47,477.766,77 SIT
13,843.573,85 SIT
9,290.413,85 SIT
9,290.413,85 SIT
9,290.413,85 SIT
8,097.485,93 SIT
9,272.201,21 SIT
18,018.821,57 SIT
19,453.066,97 SIT
18,624.391,85 SIT
4,737.253,85 SIT
27,257.183,21 SIT

Splošni pogoji
Kavcija se plača na podračun proračuna
Občine Kočevje, ki je odprt pri UJP Novo
Mesto št. 01248 – 0100005213.
Vplačana kavcija se pridobitelju stavbnega zemljišča šteje v kupnino, ki mora biti
plačana v osmih dneh po podpisu pogodbe,
neuspelemu udeležencu pa se brezobrestno vrne v petih dneh po dražbi.
Upoštevane bodo samo prijave, ki bodo
prispele na vložišče Občine Kočevje do 8. 5.
2006 do 10. ure.
Na podlagi vrstnega reda prispelih prijav
napravi komisija za odpiranje prijav in izvajanje dražbe za predmet dražbe (zemljišče)
“dražbeni list”, na katerem je zapisan vrstni
red dražiteljev. Če je na dražbenem listu za
vpisan samo en interesent, se mu lahko proda
zemljišče po izklicni vrednosti. V primeru, ko je
na dražbenem listu vpisanih več interesentov,
se le-ti zvrstijo po vpisanem vrstnem redu na
dražbenem listu. Pred pričetkom dražbe vsak
dražitelj podpiše pravila javne dražbe.
Najnižji znesek višanja znaša 2% od izklicne vrednosti.

Stran

3152 /

Št.
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Stavbno zemljišče bo oddano najugodnejšemu ponudniku, to je tistemu, ki ponudi višjo ceno.
Komisija s soglasjem župana lahko posamezni postopek tudi ustavi do sklenitve
pravnega posla. Pri tem se dražitelju povrnejo stroški, v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
Najkasneje v roku 30 dni od javne dražbe se sklene z uspelim ponudnikom pogodbo o prodaji stavbnega zemljišča. V
pogodbi se za nezazidana stavbna zemljišča obračuna tudi 20% DDV. Če pridobitelj
stavbnega zemljišča enostransko odstopi
od pogodbe, izgubi pravico do povračila
kavcije. Pogodba postane veljavna, ko jo
potrdi notarka.
Vse informacije lahko interesenti dobijo
na sedežu Občine Kočevje, Oddelek za
okolje infrastrukturo in gospodarstvo, Služba za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
Ljubljanska c. 26, Kočevje, oziroma po tel.
89-38-237 pri Ivanu Maroltu.
Občina Kočevje
Št. 301-2/2006
Ob-11231/06
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2006 (Ur. l. RS,
št. 120/05 in 24/06), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud
za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova
Gorica (Ur. l. RS, št. 38/05 in št. 39/06) objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za subvencioniranje zaposlovanja in
samozaposlovanja v Mestni občini
Nova Gorica v letu 2006
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
proračunskih sredstev za sofinanciranje:
A) Samozaposlitev osebe, ki je vključena v program Primorskega tehnološkega
parka za spodbujanje ustanavljanja tehnološko usmerjenih podjetij.
B) Zaposlitev osebe, ki je na Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica – Urad za delo
Nova Gorica (v nadaljevanju: Zavod) prijavljena kot brezposelna oseba in spada
v skupino težje zaposljivih oseb v skladu
s Pravilnikom o izvajanju aktivne politike
zaposlovanja.
C) Prva zaposlitev osebe z najmanj V.
stopnjo izobrazbe, ki ji je to prva zaposlitev
s prijavljeno stopnjo izobrazbe in je najmanj tri mesece prijavljena na Zavodu kot
brezposelna oseba z najmanj V. stopnjo
izobrazbe.
III. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je reševanje
problema brezposelnosti oseb, ki spadajo v skupino težje zaposljivih oseb, spodbujanje prvih zaposlitev oseb z doseženo
srednjo, višjo, visoko ali postdiplomsko izobrazbo ter spodbujanje ustanavljanja tehnološko usmerjenih podjetij.
IV. Višina javnega razpisa
Višina proračunskih sredstev za vse tri
razpisane ukrepe je 13,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1003
– 09.003.
Proračunska sredstva se dodeljujejo
kot nepovratna sredstva skladno s pravili
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o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
V. Upravičeni stroški in višina pomoči
Upravičeni stroški sofinanciranja so:
A) Samozaposlitev osebe, vključene
v program Primorskega tehnološkega
parka.
Za realizacijo samozaposlitve osebe, ki
je vključena v program Primorskega tehnološkega parka za spodbujanje ustanavljanja tehnološko usmerjenih podjetij se
dodelijo sredstva v višini do 10 minimalnih
plač v enkratnem znesku.
B) Zaposlitev brezposelne osebe, ki
spada v skupino težje zaposljivih oseb.
Za realizacijo zaposlitve brezposelne
osebe, ki spada v skupino težje zaposljivih
oseb, se dodelijo sredstva v višini do 7 minimalnih plač v enkratnem znesku.
C) Prva zaposlitev brezposelne osebe
z najmanj V. stopnjo izobrazbe
Za realizacijo prve zaposlitve brezposelnih oseb z najmanj V. stopnjo izobrazbe
se dodelijo sredstva v višini do 12-mesečnih plač pripravnika (odvisno od stopnje
izobrazbe) v enkratnem znesku, skladno s
predpisi, ki določajo višino osnovne plače
glede na delovno mesto in izobrazbo osebe, ki se prvič zaposli. Zaposlitev mora biti
zagotovljena za najmanj dve leti od sklenitve delovnega razmerja.
VI. Osnovni pogoji sodelovanja
Upravičenec mora izpolnjevati naslednje pogoje:
A) Samozaposlitev osebe, vključene v
program Primorskega tehnološkega parka.
Prijavijo se lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ter v obdobju
določenim z razpisom realizirajo samozaposlitev v okviru programa Primorskega
tehnološkega parka za spodbujanje ustanavljanja tehnološko usmerjenih podjetij
na območju Mestne občine Nova Gorica
ali v prostorih Primorskega tehnološkega
parka d.o.o., Mednarodni prehod 6, 5290
Šempeter pri Gorici. Samozaposlitev mora
trajati na navedenem območju vsaj dve leti
od dne samozaposlitve.
B) Zaposlitev brezposelne osebe, ki
spada v skupino težje zaposljivih oseb
– Zaposlitev mora trajati vsaj dve leti.
Prijavljena zaposlitev mora predstavljati
povečanje skupnega števila zaposlenih
nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez
upoštevanja upokojitev.
– Prijavijo se lahko delodajalci, ki imajo
sedež dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica, izpolnjujejo pogoje za malo in srednjo
gospodarsko družbo skladno s 4. členom
Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini
Nova Gorica ali pa poslujejo kot samostojni
podjetnik posameznik in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99),
– niso v težavah in ne pridobivajo državne pomoči iz programa za reševanje in
prestrukturiranje,
– ne sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, kopenski transport, kmetijstvo, ribištvo in živilskopredelovalna industrija.
– Brezposelna oseba mora biti državljan Republike Slovenije, je prijavljena na

Zavodu najmanj tri mesece pred dnevom
zaposlitve in spada v skladu z veljavnim
pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne
politike zaposlovanja v skupino težje zaposljivih oseb:
– dolgotrajno brezposelni (prijavljeni na
Zavodu več kot leto dni),
– invalidi,
– starejši od 50 let,
– mladi do 26 let brez izobrazbe ali delovnih izkušenj,
C) Prva zaposlitev brezposelne osebe
z najmanj V. stopnjo izobrazbe
– Zaposlitev mora trajati vsaj dve leti.
Prijavljena zaposlitev mora predstavljati
povečanje skupnega števila zaposlenih
nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez
upoštevanja upokojitev.
– Prijavijo se lahko delodajalci, ki imajo
sedež dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica, izpolnjujejo pogoje za malo in srednjo
gospodarsko družbo skladno s 4. členom
Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini
Nova Gorica ali pa poslujejo kot samostojni
podjetnik posameznik in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99),
– niso v težavah in ne pridobivajo državne pomoči iz programa za reševanje in
prestrukturiranje,
– ne sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, kopenski transport, kmetijstvo, ribištvo in živilskopredelovalna industrija.
– Brezposelna oseba mora biti državljan Republike Slovenije, prijavljena na
Zavodu z doseženo stopnjo izobrazbe, s
katero se zaposluje najmanj tri mesece
pred dnevom zaposlitve ter je iskalec prve
zaposlitve s to stopnjo izobrazbe.
– Delovno mesto, na katero delodajalec
zaposluje brezposelno osebo, mora ustrezati prijavljeni stopnji izobrazbe.
– Delodajalec mora predložili program
uvajanja (dela), ki zagotavlja usposabljanje
za samostojno opravljanje dela za stopnjo
izobrazbe, s katero zaposluje brezposelno
osebo. Program uvajanja traja za V. stopnjo šest mesecev, za VI. stopnjo devet
mesecev in za VII. ali višjo stopnjo 12. mesecev od sklenitve delovnega razmerja.
Prijavitelji, ki so pri Zavodu že pridobili
oziroma bodo pridobili sredstva za prvo
zaposlitev ali zaposlitev, niso upravičeni do
finančnih sredstev, ki jih dodeljuje Mestna
občina Nova Gorica.
Naročnik bo sofinanciral maksimalno
dve novi zaposlitvi pri istem delodajalcu.
VII. Merila za ocenitev vlog
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo je imenoval Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica, na osnovi meril iz
razpisne dokumentacije.
Višina dodeljenih sredstev je lahko nižja
od najvišjih sredstev, zapisanih v točki V. in
je odvisna od števila vlog oziroma zaprošenih sredstev ter od razpoložljivih sredstev.
Pri izboru enako ocenjenih vlog bodo
imeli prednost upravičenci, ki se prvič prijavljajo na javni razpis in brezposelni, ki so
na Zavodu prijavljeni daljše obdobje.
VIII. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za katerega so namenjena
razpisana sredstva iz točke IV. je proračunsko leto 2006.
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Upoštevane bodo vse izbrane vloge, ki
bodo realizirane v času od 16. 11. 2005 do
vključno 15. 10. 2006.
IX. Razpisni roki in način prijave
Kot pravočasne se bodo štele vloge,
ki bodo prispele po pošti z najkasnejšim
poštnim žigom 4. 7. 2006 ali bodo oddane
osebno v Glavno pisarno Mestne občine
Nova Gorica, soba št 38/I, do 5. 7. 2006
do 16. ure. Vloga mora biti v zaprti ovojnici.
Na sprednji strani mora biti na desni strani spodaj zapisan naslov Mestna občina
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, na levi strani zgoraj pa zapis
»Ne odpiraj – Razpis subvencij za zaposlitev (ali samozaposlitev)«. Na zadnji strani
mora biti napisan poln naslov pošiljatelja.
Odpiranje prispelih vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge odprla v roku 8
dni od zaključka razpisa in v roku 8 dni
od obravnave pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Neustrezne vloge (ki ne bodo
vsebovale bistvenih elementov razpisnih
zahtev), nepravočasno oddane vloge in
nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v določenem roku, bo strokovna
komisija zavrgla.
Potencialni dobitniki subvencij bodo v
roku 60 dni od roka za oddajo vlog s sklepom seznanjeni o izidu razpisa ter pozvani
k dostavi dokazil o realizaciji prijave do
najkasneje 15. oktobra tega leta, v kolikor
le-teh predhodno še ne bodo dostavili.
X. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija
z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge
je na voljo na Oddelku za gospodarstvo
Mestne občine Nova Gorica, soba št. 29,
za člane obrtne zbornice tudi na Območni
obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove
brigade 6, 5000 Nova Gorica vsak delovni
dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene e-mail naslove posreduje prošnjo za
dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovu:
http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan med 9. in 12. uro na oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini
Nova Gorica na tel. 05/33-50-170 (Tatjana Gregorčič) in na tel. 05/33-50-175
(Majda Metličar), za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova
Gorica na tel. 05/33-06-600 (Neda Seljak). Morebitna vprašanja je mogoče
posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Majda.Metlicar@Nova-Gorica.si Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si ali
neda.seljak@ozs.si
Mestna občina Nova Gorica
Št. 301-2/2006
Ob-11232/06
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2006 (Ur. l. RS,
št. 120/05 in 24/06), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud
za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova
Gorica (Ur. l. RS, št. 38/05 in št. 39/06) objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij
in investicij v razvoj dejavnosti ter
spodbujanje projektov inovacij v
Mestni občini Nova Gorica v letu 2006

I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
proračunskih sredstev sofinanciranja za:
A) Investicije v nakup nove opreme in
generalne obnove obstoječe proizvodnje
ter za nematerialne investicije (stroški nakupa patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme).
Investicije v nakup in komunalno opremljanje zemljišč ter investicije v nakup,
gradnjo in opremo poslovnih prostorov
niso predmet javnega razpisa.
B) Projekte inovacij kot so izdelava prototipa, pridobitev patenta ali zaščita blagovne znamke, raziskovalni projekti, ki so
namenjeni razvoju novih produktov (izdelkov, storitev ali postopkov za gospodarsko
dejavnost).
III. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je pospeševanje razvoja novih, tržno zanimivih izdelkov,
spodbujanje inovativnosti in posodobitev
opreme in proizvodnih procesov.
IV. Višina javnega razpisa
Okvirna višina proračunskih sredstev, ki
je na razpolago za izvedbo razpisa:
A) Investicije: 22,000.000 SIT;
B) Projekti inovacij: 6,000.000 SIT.
Proračunska sredstva se dodeljujejo
kot nepovratna sredstva skladno s pravili
o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402 – 09.027.
Kolikor sredstva na razpisu ne bodo
porabljena, se lahko s sklepom komisije
prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu
s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v
Mestni občini Nova Gorica.
V. Upravičeni stroški in višina pomoči
Upravičeni stroški sofinanciranja so:
A) Investicije:
– stroški nakupa naprav in nove strojne opreme ter generalne obnove obstoječe proizvodnje, ki predstavlja izvajanje
osnovne dejavnosti prijavitelja. Pohištvena
oprema ni predmet razpisa, prav tako ne
računalniška oprema, razen v primerih ko
sta računalniška in programska oprema
sestavni del tehnološke investicije,
– stroški nakupa patentov, licenc, knowhowa in nepatentiranega tehničnega znanja ter posebne programske opreme;
B) Projekti inovacij:
– stroški za pridobitev patenta,
– stroški za zaščito blagovne znamke,
– materialni stroški za izdelavo prototipa,
– stroški dela vključenih v projekt, ki se
izključno ukvarjajo z razvojnimi aktivnostmi
na prijavljenem projektu,
– stroški raziskovalnih in svetovalnih
storitev, ki so namenjene izključno raziskovalni dejavnosti na prijavljenem projektu,
– stroški instrumentov in druge specializirane opreme, ki se izključno uporabljajo
pri izvedbi prijavljenega projekta.
Višina državne pomoči:
– Za investicije ne sme preseči 55%
upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije za mala podjetja in
47,5% za srednja podjetja in sicer ne glede
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na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih virov) so sredstva dodeljena.
Najvišja odobrena vrednost sofinanciranja investicije zavisi od števila potencialnih
prejemnikov in je največ 5,000.000 SIT.
Prosilcem, ki so na zadnjem razpisu iz
tega naslova že prejeli sredstva sofinanciranja, se pripadajoča sredstva po tem
razpisu odobrijo le v višini 70%.
V primeru, da višina zaprošenih sredstev vseh prosilcev, ki prvič kandidirajo za
sofinanciranje investicij, presega 2-kratni
znesek razpoložljivih sredstev razpisa,
si komisija pridržuje pravico, da zavrne
vloge prosilcev, ki so v preteklih dveh
letih že prejeli sredstva iz naslova tega
ukrepa.
– Za projekte inovacij znaša do največ
50% vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta.
VI. Osnovni pogoji sodelovanja
Po 4. in 5. členu Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica lahko na
razpisu sodelujejo podjetja, ki:
– imajo sedež dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica,
– izpolnjujejo pogoje za malo gospodarsko družbo (manj kot 50 zaposlenih,
letni promet manjši od 7 mio EUR...) ali
srednjo gospodarsko družbo (manj kot
250 zaposlenih, letni promet manjši od 40
mio EUR...) ali pa poslujejo kot samostojni
podjetnik,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju (Ur. l. RS št. 54/99, 110/99),
– niso v težavah in ne pridobivajo državne pomoči iz programa za reševanje in
prestrukturiranje,
– ne sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, kopenski transport, kmetijstvo, ribištvo in živilsko predelovalna industrija.
Posebni pogoji sodelovanja so:
A) Investicije
– da imajo sedež dejavnosti v Mestni
občini Nova Gorica in/ali investirajo v razvoj obstoječe dejavnosti oziroma v novo
dejavnost na območju Mestne občine
Nova Gorica ter zagotovijo vsaj 25% lastnih virov za kritje stroškov posamezne
investicije. Investicija se mora ohraniti na
območju občine vsaj pet let po prejemu
sredstev;
B) Pojekti inovacij
– ob prijavi na razpis morajo podjetja
razpolagati z vsaj deloma ustvarjeno novo
tehnično ali tehnološko rešitvijo, katere izvedbo prijavljajo za sofinanciranje oziroma
mora biti rešitev v zaključni fazi, če prijavljajo raziskave v zvezi s s to inovacijo,
– za sofinanciranje upravičenih stroškov za pridobitev patenta, zaščito blagovne znamke in izdelave prototipa se lahko
prijavijo tudi fizične osebe s stalnim bivališčem v Novi Gorici,
– prijavitelji za delo na prijavljenem projektu lahko vključijo v delo tudi inovatorja
ali registriranega raziskovalca,
– projekte inovacij lahko sofinancirajo
tudi druge organizacije, ki se zavežejo spoštovati določbe razpisa pri prijavi in izvajanju prijavljenega projekta.
VII. Merila za ocenitev vlog
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Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo je imenoval Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica, na osnovi meril iz
razpisne dokumentacije.
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, višine zaprošenih in višine
razpoložljivih sredstev bo strokovna komisija izračunala višino sredstev za financiranje upravičenih stroškov posamezne
prijavljene aktivnosti.
VIII. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za katerega so namenjena
razpisana sredstva iz točke IV. je proračunsko leto 2006.
Upoštevane bodo vse izbrane vloge, ki
bodo realizirane v času od 16. 11. 2005 do
vključno 15. 10. 2006.
IX. Razpisni roki in način prijave
Kot pravočasne se bodo štele vloge,
ki bodo prispele po pošti z najkasnejšim
poštnim žigom 4. 7. 2006 ali bodo oddane
osebno v Glavno pisarno Mestne občine
Nova Gorica, soba št. 38/I, do 5. 7. 2006
do 16. ure. Vloga mora biti v zaprti ovojnici. Na sprednji strani mora biti na desni
strani spodaj zapisan naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, 5000 Nova Gorica, na levi strani zgoraj
pa zapis »Ne odpiraj – Razpis subvencij
za investicije (ali projekte inovacij)«. Na
zadnji strani mora biti napisan poln naslov
pošiljatelja.
Odpiranje prispelih vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge odprla v roku 8
dni od zaključka razpisa in v roku 8 dni
od obravnave pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Neustrezne vloge (ki ne bodo
vsebovale bistvenih elementov razpisnih
zahtev), nepravočasno oddane vloge in
nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v določenem roku, bo strokovna
komisija zavrgla.
Potencialni dobitniki subvencij bodo v
roku 60 dni od roka za oddajo vlog s sklepom seznanjeni o izidu razpisa ter pozvani
k dostavi dokazil o realizaciji prijave do najkasneje 15. oktobra tega leta, kolikor le-teh
predhodno še ne bodo dostavili.
X. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija
z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge
je na voljo na Oddelku za gospodarstvo
Mestne občine Nova Gorica, soba št. 29,
za člane obrtne zbornice tudi na Območni
obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove
brigade 6, 5000 Nova Gorica vsak delovni
dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene e-mail naslove posreduje prošnjo za
dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovu:
http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan med 9. in 12. uro na oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini
Nova Gorica na tel. 05/33-50-170 (Tatjana Gregorčič) in na tel. 05/33-50-175
(Majda Metličar), za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova
Gorica na tel. 05/33-06-600 (Neda Seljak). Morebitna vprašanja je mogoče
posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Majda.Metlicar@Nova-Gorica.si Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si ali
neda.seljak@ozs.si
Mestna občina Nova Gorica
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Ob-11233/06
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2006 (Ur. l. RS,
št. 120/05 in 24/06), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud
za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova
Gorica (Ur. l. RS, št. 38/05 in št. 39/06) objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za subvencioniranje povezovanja
podjetij ter posebnega usposabljanja
zaposlenih v Mestni občini Nova
Gorica v letu 2006
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
proračunskih sredstev sofinanciranja za:
A) Povezovanje podjetij, kjer gre za
povezovanje prijavitelja z vsaj dvema
podjetjema ali samostojnima podjetnikoma in vsaj eno inštitucijo znanja pri izvajanju skupnega projekta razvoja novih
produktov (izdelkov, tehnologij in storitev,
tudi na področju turizma), razvoja skupne
blagovne znamke in skupnega nastopa
na trgu.
B) Posebno usposabljanje zaposlenih, ki je potrebno za pridobitev ustreznih
znanj, uporabnih na sedanjem ali bodočem delovnem mestu. Usposabljanja, ki
so pogoj za opravljanje dela kot so stopnja
izobrazbe, obvezne strokovne kvalifikacije,
znanja tujih jezikov in podobno ter interna
usposabljanja niso predmet javnega razpisa.
III. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa pod točko II.A.
je pospeševanje povezovanja gospodarstva z inštitucijami znanja z namenom
prenosa znanja za skupen razvoj novih
produktov z visoko dodano vrednostjo, razvoj skupnih blagovnih znamk in skupnega
nastopa na trgu.
Namen javnega razpisa pod II.B je
spodbujanje investiranja v razvoj človeških virov.
IV. Višina javnega razpisa
Okvirna višina proračunskih sredstev, ki
je na razpolago za izvedbo razpisa:
A) Povezovanje podjetij je 4,000.000
SIT,
B) Posebna usposabljanja zaposlenih
je 2,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402 – 09.027.
Proračunska sredstva se dodeljujejo
kot nepovratna sredstva skladno s pravili
o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Kolikor sredstva na razpisu ne bodo
porabljena, se lahko s sklepom komisije
prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu
s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v
Mestni občini Nova Gorica.
V. Upravičeni stroški in višina pomoči
Upravičeni stroški sofinanciranja so:
A) Povezovanje podjetij:
Upravičeni stroški povezovanja prijavitelja z vsaj dvema podjetjema ali samostojnima podjetnikoma in vsaj eno inštitucijo
znanja so: stroški svetovanja in druge vrste

prenosa specifičnega znanja pri pripravi in
izvajanju skupnih razvojnih projektov povezanih podjetij in inštitucij znanja ter stroški
promocije proizvodov in storitev pri prvi
predstavitvi na sejmu ali razstavi.
Višina dodeljenih sredstev je do največ 50% vrednosti upravičenih stroškov za
svetovanje, prenos specifičnega znanja in
promocijo ter do največ 35% za posebna
usposabljanja. V primeru večjega števila
prijav bo sofinanciranih največ osem najbolje ocenjenih vlog.
B) Posebna usposabljanja zaposlenih:
Upravičeni stroški so: stroški inštruktorja, potni stroški inštruktorja, stroški svetovanja v povezavi s projektom, odpis instrumentov in opreme v skladu z obsegom
uporabe za namen usposabljanja. Višina
pomoči ne sme preseči 35% upravičenih
stroškov, in sicer ne glede na to iz katerih
javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih virov) so
sredstva dodeljena.
VI. Osnovni pogoji sodelovanja
A) Povezovanje podjetij
Prijavitelj je lahko podjetje, ki ustreza
razpisnim pogojem pod točko VI.B. in prijavlja projekt povezave z vsaj še dvema
malima ali srednjima gospodarskima družbama ali dvema samostojnima podjetnikoma ter z vsaj eno inštitucijo znanja. V
programu povezovanja lahko sodelujejo
kot partnerji tudi druga podjetja, ne glede
na velikost in sedež podjetja.
Inštitucija znanja je inštitut, zavod, višja
ali visokošolska izobraževalna ustanova,
tehnološki center, podjetje ali samostojni
podjetnik, ki je registriran za dejavnost s
področja vsebine projekta povezovanja, ne
glede na kraj sedeža.
Podjetja, ki se povezujejo in inštitucija
znanja morajo skleniti medsebojni pisni dogovor o sodelovanju.
B) Posebna usposabljanja zaposlenih:
veljajo samo spodaj navedeni pogoji.
Prijavitelj je lahko podjetje ali samostojni podjetnik, ki ustreza naslednjim zahtevam 4. in 5. člena Pravilnika o dodeljevanju
finančnih spodbud za razvoj podjetništva v
Mestni občini Nova Gorica:
– ima sedež dejavnosti v Mestni občini
Nova Gorica,
– izpolnjuje pogoje za malo gospodarsko družbo (manj kot 50 zaposlenih, letni
promet manjši od 7 mio EUR...) ali srednjo gospodarsko družbo (manj kot 250
zaposlenih, letni promet manjši od 40 mio
EUR...) ali pa posluje kot samostojni podjetnik
– ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ni v stanju kapitalske neustreznosti po
10. členu Zakona o finančnem poslovanju
(Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99),
– ni v težavah in ne pridobiva državne
pomoči iz programa za reševanje in prestrukturiranje,
– ne sodi v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, kopenski transport, kmetijstvo,
ribištvo in živilsko predelovalna industrija.
VII. Merila za ocenitev vlog
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo je imenoval Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica, na osnovi meril iz
razpisne dokumentacije.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, višine zaprošenih in višine
razpoložljivih sredstev bo strokovna komisija izračunala višino sredstev za financi-
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ranje upravičenih stroškov izvedbe prijavljene aktivnosti.
VIII. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za katerega so namenjena
razpisana sredstva iz točke IV. je proračunsko leto 2006.
Upoštevane bodo vse izbrane vloge, ki
bodo realizirane v času od 16. 11. 2005 do
vključno 15. 10. 2006.
IX. Razpisni roki in način prijave
Kot pravočasne se bodo štele vloge,
ki bodo prispele po pošti z najkasnejšim
poštnim žigom 4. 7. 2006 ali bodo oddane
osebno v Glavno pisarno Mestne občine
Nova Gorica, soba št. 38/I, do 5. 7. 2006
do 16. ure. Vloga mora biti v zaprti ovojnici. Na sprednji strani mora biti na desni
strani spodaj zapisan naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, 5000 Nova Gorica, na levi strani zgoraj
pa zapis »Ne odpiraj – Razpis subvencij
za povezovanje (ali Usposabljanje)«. Na
zadnji strani mora biti napisan poln naslov
pošiljatelja.
Odpiranje prispelih vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge odprla v roku 8
dni od zaključka razpisa in v roku 8 dni
od obravnave pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Neustrezne vloge (ki ne bodo
vsebovale bistvenih elementov razpisnih
zahtev), nepravočasno oddane vloge in
nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v določenem roku, bo strokovna
komisija zavrgla.
Potencialni dobitniki subvencij bodo v
roku 60 dni od roka za oddajo vlog s sklepom seznanjeni o izidu razpisa ter pozvani
k dostavi dokazil o realizaciji prijave do najkasneje 15. oktobra tega leta, kolikor le-teh
predhodno še ne bodo dostavili.
X. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija
z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge
je na voljo na Oddelku za gospodarstvo
Mestne občine Nova Gorica, soba št. 29,
za člane obrtne zbornice tudi na Območni
obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove
brigade 6, 5000 Nova Gorica, vsak delovni
dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene e-mail naslove posreduje prošnjo za
dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovu:
http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan med 9. in 12. uro na oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini
Nova Gorica na tel. 05/33-50-170 (Tatjana Gregorčič) in na tel. 05/33-50-175
(Majda Metličar), za člane Obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova
Gorica na tel. 05/33-06-600 (Neda Seljak). Morebitna vprašanja je mogoče
posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Majda.Metlicar@Nova-Gorica.si, Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si ali
neda.seljak@ozs.si
Mestna občina Nova Gorica
Ob-11369/06
Občina Postojna objavlja na podlagi
Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. l. RS, št. 4/97)
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem

V najem se odda naslednji poslovni prostor: na Volaričevi ulici 32 v Postojni – poslovni prostor se nahaja v pritličju in zajema naslednje prostore: pisarna v izmeri
14,15 m2 in sanitarije v izmeri 4,10 m2.
Pri postopku oddaje poslovnih prostorov in izračunu višine najemnine, ki je odvisna od dejavnosti, se uporabljajo določila
Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v
najem v Občini Postojna.
Prednost za oddajo poslovnega prostora imajo ostali interesenti, ki imajo mirno
dejavnost.
Rok za prijavo je najkasneje do 5. maja
2006, po tem datumu pa se poslovni prostori oddajo interesentu, ki bo prvi poslal
vlogo. Vloge, ki morajo vsebovati podatke
o najemniku in dejavnosti, pošljejo interesenti priporočeno po pošti na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
Občina Postojna
Ob-11382/06
Na podlagi 3. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najeta
posojila za izgradnjo, prenovo in nakup
stanovanj ter stanovanjskih hiš v Občini
Medvode (Ur. l. RS, št. 139/04) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06)
objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
za subvencioniranje obrestnih mer za
posojila v letu 2006
1. Ime in sedež naročnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
2. Predmet razpisa: Občina Medvode
razpisuje za leto 2006 sredstva za subvencioniranje obrestnih mer za najeta posojila
za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj
ter stanovanjskih hiš v Občini Medvode.
3. Namen razpisa je spodbujanje izgradnje, prenove in nakupa stanovanj in stanovanjskih hiš.
4. Višina sredstev za subvencije v letu
2006 znaša 5,000.000 tolarjev.
5. Kvota posojil, do katere občina na
podlagi javnega razpisa subvencionira
obrestno mero, znaša 61,300.000 tolarjev.
6. Najvišji znesek posojila, za katerega
občina subvencionira obrestno mero posameznemu prosilcu, je 5,000.000 tolarjev.
7. Obrestna mera za posojilojemalce je
6 mesečni EURIBOR + 0,5% pribitek.
8. Najdaljši rok vračila posojila je 10
let.
9. Sredstva po tem razpisu se bodo dodeljevala do vključno 15. 11. 2006.
10. Za subvencijo obrestne mere lahko
zaprosijo tisti občani Občine Medvode, ki:
– so polnoletni državljani Republike
Slovenije in bodo v letu razpisa subvencij sklenili posojilno pogodbo z Gorenjsko
banko d.d., s katero ima Občina Medvode sklenjeno pogodbo o subvencioniranju
obrestnih mer ter bodo ob najemu posojila
banki dokazali, da izpolnjujejo enega od
naslednjih pogojev:
– so lastniki ali solastniki stanovanjske
hiše ali stanovanja na območju Občine
Medvode in za prenovo le-tega najemajo
posojilo pri banki ter imajo za rekonstrukcijo pravnomočno gradbeno dovoljenje,
za vzdrževalna dela pa lokacijsko informacijo;
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– imajo z lastniki sklenjen dogovor za
rekonstrukcijo ali vzdrževalna dela na hiši
ali stanovanju in za ta dela najemajo posojilo pri banki ter imajo za rekonstrukcijo pravnomočno gradbeno dovoljenje, za
vzdrževalna dela pa lokacijsko informacijo;
– imajo sklenjeno kupoprodajno pogodbo za nakup stanovanja ali stanovanjske hiše, ki se nahaja na območju Občine
Medvode in za plačilo najemajo posojilo
pri banki;
– nameravajo graditi stanovanjsko hišo
na območju Občine Medvode in imajo veljavno gradbeno dovoljenje ter za gradnjo
najemajo posojilo pri banki.
Občina Medvode ne subvencionira
obresti za posojila, najeta za prenovo, gradnjo ali nakup stanovanja ali stanovanjske
hiše, tistim občanom in njihovim družinskim članom, ki so kupili stanovanje na
podlagi Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 18/91).
11. Razpisnik določa v skladu z 8. členom Pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo,
prenovo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v Občini Medvode še naslednje
prednostne kategorije, ki se točkujejo z
naslednjo višino točk:
A) stalno bivanje na območju Občine
Medvode nad 10 let – 50 točk,
B) mlada družina – 100 točk,
C) družina z večjim številom šolajočih
otrok – 90 točk,
D) občani, ki so brez stanovanja ali prvič rešujejo svoj stanovanjski problem in so
najemniki ali podnajemniki – 70 točk,
E) neprimernost stanovanja – 20 točk,
F) utesnjenost v stanovanju:
– do 4m2 na družinskega člana – 20
točk,
– nad 4 m2 do 8 m2 na družinskega člana – 15 točk,
– nad 8 m2 do 12 m2 na družinskega
člana – 10 točk,
G) dohodki na člana družine leto dni
pred razpisom ne presegajo 100% povprečnega neto dohodka na zaposlenega
v Republiki Sloveniji v letu pred razpisom
– 70 točk,
H) ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer; roditelj, ki sam preživlja otroka
– 50 točk,
I. invalidi in družine z invalidnim članom
– 70 točk.
V primeru, da imata dva prosilca enako
število točk, imajo prednost tisti, ki dobijo
točke pod točko A, nato pa sledijo točke
C, D in G.
V primeru, da ima tudi po tej razvrstitvi
večje število prosilcev enako število točk,
bodo vloge razvrščene glede na čas prispetja vlog.
12. Dodatni kriteriji: v primeru velikega
števila prejetih vlog, si razpisnik pridržuje pravico, da prosilcem zniža višino
zneska posojila, ki ga bo subvencioniral,
oziroma, da upošteva samo vlagatelje,
ki uveljavljajo prednost po 11. točki tega
razpisa, oziroma, da upošteva prednostni
vrstni red prosilcev, ki bodo zbrali točke
po kriteriju A,C, D in G iz 11. točke tega
razpisa.
13. Razpisni postopek:
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za
dodelitev subvencije obrestne mere, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo
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na razpis od 24. 4. 2006 do vključno 24. 5.
2006 na Oddelku za družbene dejavnosti
Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, vsak delovni dan od 8.
do 15. ure, razen v petek od 8. do 12. ure
in v sredo od 8. do 16.30.
Obrazec vloge in razpisna dokumentacija bosta od 24. 4. 2006 dalje prosilcem
na voljo tudi na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 50 točk za vlogo
in 200 točk za izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih
taksah (Ur. l. RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo), kar znaša 4.250 tolarjev.
Upravna taksa se plača v gotovini ali s
plačilnimi karticami pri receptorju v občinski stavbi Občine Medvode.
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev
plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane
kriterije po 25. členu Zakona o upravnih
taksah, s tem da status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za socialno delo
ali drugimi dokazili.
Vloge z dokazilom o plačani upravni
taksi (oziroma odločbo o oprostitvi plačila takse) bo sprejemala Občina Medvode
od 24. 4. 2006 do vključno 24. 5. 2006, in
sicer v času uradnih ur: ponedeljek od 8.
do 11. in od 13. do 15. ure, v sredo od 8.
do 11. in od 13. do 16,30 ter v petek od 8.
do 12. ure.
Prosilci oddajo vloge osebno v tajništvu Občine Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, Medvode ali jih pošljejo na isti
naslov priporočeno po pošti s pripisom:
»Javni razpis subvencije obrestnih mer
2006 - ne odpiraj!«
Če bo prosilec oddal vlogo, ki ne bo
vsebovala vseh obveznih sestavin, bo pozvan, da jo v roku 8 dni dopolni. Vloge
prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene,
in vloge, oddane po zaključku razpisnega
roka, bodo s sklepom zavržene.
K vlogi za pridobitev subvencije obrestne mere prosilci priložijo naslednje listine,
če na njihovi podlagi uveljavljajo točke:
a) izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno- zdravstvenih razmer;
b) izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi
vseh družinskih članov oziroma njihovih
zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s katero
prosilec in ostali polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne
podatke pri drugih upravljalcih zbirk podatkov;
c) odločbo o odmeri dohodnine za leto
2004 in potrdilo o skupnem neto dohodku
gospodinjstva v obdobju od 1. 1. 2005 do
31. 12. 2005 (osebni dohodek, pokojnina,
dohodek iz dela preko študentskega servisa, invalidnina itd.) z navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek se ne šteje dodatek
za pomoč in postrežbo in drugi prejemki
za nego in pomoč, preživnina, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov,
ki so vključeni v institucionalno varstvo,
sredstva za odpravo posledic elementarne
nesreče itd.;
d) potrdilo o nezaposlenosti prosilca,
njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega
člana (izda Zavod RS za zaposlovanje);
e) veljavno dokazilo o stanovanjskem
statusu: najemna ali podnajemna pogodba
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oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni
sklenjena;
f) dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 točkami
(točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane instalacije ipd.) in morebitna utesnjenost z opisom posameznih prostorov
in navedbo površin;
g) kopijo poročnega lista oziroma izjavo
o obstoju izvenzakonske skupnosti;
h) kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka;
i) potrdilo o šolanju otrok, starejših od
15 let do dopolnjenega 26 leta starosti;
j) zdravniško potrdilo o nosečnosti;
k) odločbo socialne službe o ločenem
življenju roditeljev in mladoletnih otrok
zaradi neprimernih stanovanjskih razmer
(rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če
so razlog oddaje neprimerne stanovanjske
razmere);
l) dokazilo o statusu roditelja, ki sam
preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo,
da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada;
m) izvid in mnenje specialistične pediatrične službe oziroma odločbo po pravilniku o razvrščanju in razvidu otrok in
mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z
motnjami v telesnem in duševnem razvoju
(Ur. l. RS, št. 18/77) ter pravilnika o organizaciji in načinu dela komisije za usmerjanje
otrok s posebnimi potrebami ter kriterijev
za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi
potrebami (Ur. l. RS, št. 54/03);
n) odločbo centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma Zavoda za zaposlovanje o
invalidnosti odraslega družinskega člana;
o) odločbo centra za socialno delo o
podaljšani roditeljski pravici.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o
stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobila občina neposredno od pristojnega državnega organa.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od
objave razpisa.
Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži
in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 10. tega razpisa bodo posojilojemalci
predložili neposredno banki.
14. Splošne določbe:
Udeležencem razpisa bodo vročeni
sklepi o dodelitvi sredstev oziroma sklepi, da jim sredstva niso dodeljena. Če se
posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 8 dni po
prejemu sklepa pritoži na župana Občine
Medvode. Odločitev župana o pritožbi je
dokončna.
Posojilojemalec sklene pogodbo z banko v roku 60 dni od prejema sklepa. Po tem
roku se šteje, da prosilcu subvencionirana
obrestna mera ne pripada.
Vse informacije lahko dobite osebno na
sedežu razpisnika v Medvodah, Cesta komandanta Staneta 12, v času uradnih ur na
Oddelku za družbene dejavnosti:
– ponedeljek od 8. do 11. ure in od 13.
do 15. ure,
– sreda od 8. do 11. ure in od 13. do
16.30,
– petek od 8. do 12. ure,

ter na naslednjih telefonskih številkah:
361 95-18, 361-95-43 in 361-95-25.
Občina Medvode
Ob-11430/06
Občina Postojna, Ljubljanska cesta
4, Postojna, na podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
ter sklepov Občinskega sveta občine Postojna št. 36101-9/95 z dne 31. 5. 2005,
št. 36101-9/95 z dne 18. 10. 2005 in št.
46501-25/2005 z dne 8. 11. 2005 o spremembah sklepa št. 36101-9/95 z dne 31. 5.
2005, z dne 26. 10. 2004, št. 03201-8/2005
z dne 4. 7. 2005, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje:
A. Poslovni prostori in zemljišča v območju, ki se ureja z Občinskim lokacijskim
načrtom Veliki Otok (Ur. l. RS, št. 89/04):
1. parc. št. 1449/36 poslovni prostor v
I. nadstropju skupaj s stopniščem v izmeri 145,92 m2, parc. št. 1449/35 dvorišče v
izmeri 1003 m2 v deležu do 1670/10000;
izklicna cena: 2,090.218 SIT,
2. parc. št. 1449/37 poslovni prostor
v pritličju v izmeri 112,46 m2, parc. št.
1449/35 dvorišče v izmeri 1003 m2 v
deležu do 1287/10000; izklicna cena:
1,912.896 SIT,
3. parc. št. 1449/38 poslovni prostor v
pritličju v izmeri 37,61 m2, parc. št. 1449/35
dvorišče v izmeri 1003 m2 v deležu do
431/10000; izklicna cena: 638.490 SIT,
4. parc. št. 1449/38 poslovni prostor
v pritličju v izmeri 112,46 m2, parc. št.
1449/35 dvorišče v izmeri 1003 m2 v
deležu do 1287/10000; izklicna cena:
1,909.171 SIT,
5. parc. št. 1449/39 poslovni prostor
v pritličju v izmeri 122,67 m2, parc. št.
1449/35 dvorišče v izmeri 1003 m2 v
deležu do 1404/10000; izklicna cena:
1,752.351 SIT,
6. parc. št. 1449/39 poslovni prostor v
I. nadstropju v izmeri 148,71 m2, parc. št.
1449/35 dvorišče v izmeri 1003 m2 v deležu
do 1702/10000; izklicna cena: 2,124.315
SIT,
7. parc. št. 1449/44 poslovna stavba
v izmeri 156 m2, dvorišče v izmeri 41 m2,
dvorišče v izmeri 46 m2 in parc. št. 1449/46
poslovna stavba v izmeri 119 m2, dvorišče
v izmeri 1448 m2 v deležu do 1250/10000;
izklicna cena: 2,992.982 SIT,
8. parc. št. 1449/45 poslovna stavba v
izmeri 158 m2, dvorišče v izmeri 164 m2
in parc. št. 1449/46 poslovna stavba v izmeri 119 m2, dvorišče v izmeri 1448 m2
v deležu do 1250/10000; izklicna cena:
3,408.150 SIT,
9. parc. št. 1449/53 dvorišče v izmeri
1616 m2; izklicna cena: 8,622.856 SIT,
10. parc. št. 1449/54 poslovna stavba v
izmeri 375 m2, dvorišče v izmeri 564 m2 in
parc. št. 1449/59 dvorišče v izmeri 436 m2
v deležu do 1/3; izklicna cena: 7,391.325
SIT,
11. parc. št. 1449/55 poslovna stavba v
izmeri 354 m2, dvorišče v izmeri 712 m2 in
parc. št. 1449/59 dvorišče v izmeri 436 m2
v deležu do 1/3; izklicna cena: 7,975.952
SIT,
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12. parc. št. 1449/13 dvorišče v izmeri
1556 m2; izklicna cena: 7,468.800 SIT,
13. parc. št. 1449/11 poslovna stavba
v izmeri 107 m2, parc. št. 2795/6 poslovna
stavba v izmeri 137 m2, dvorišče v izmeri
8 m2, parc. št. 1697/6 dvorišče v izmeri
69 m2 in parc. št. 1449/50 poslovna stavba
v izmeri 10 m2, dvorišče v izmeri 1496 m2
v deležu do 1257/10000; izklicna cena:
3,577.488 SIT,
14. parc. št. 1449/9 dvorišče v izmeri 703 m2, parc. št. 2795/8 dvorišče v izmeri 324 m2 in parc. št. 1449/50 poslovna
stavba v izmeri 10 m2, dvorišče v izmeri
1496 m2 v deležu do 4021/10000; izklicna
cena: 7,836.384 SIT,
15. parc. št. 1449/7 poslovna stavba v
izmeri 82 m2, dvorišče v izmeri 358 m2 in
parc. št. 1449/50 poslovna stavba v izmeri
10 m2, dvorišče v izmeri 1496 m2 v deležu
do 1723/10000; izklicna cena: 3,720.240
SIT.
Vse navedene nepremičnine se nahajajo v k.o. Zagon. Območje, kjer se predmetne nepremičnine nahajajo, je namenjeno
za poslovno obrtno dejavnost. Namenska
raba, dopustne dejavnosti in objekti ter
gradbene parcele so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno. V izklicnih cenah,
razen pri nepremičninah pod zaporednimi številkami 12, 13, 14 in 15, je zajeta
tudi vrednost zemljišča cest, ki pripadajo
kompleksu, in je razdeljena na posamezne objekte v razmerju površin zemljišča.
Izračun je razviden iz razpisne dokumentacije.
2. Izklicne cene ne vključujejo davka
na dodano vrednost in davka na promet
nepremičnin, plača ju kupec.
3. Nepremičnine pod zaporednimi številkami 10, 11 in 13 so zasedene z najemniki, ki imajo sklenjeno najemno pogodbo
za nedoločen čas. Najemniki imajo predkupno pravico. Pred sklenitvijo pogodbe
z najugodnejšim ponudnikom (kolikor to
ne bo najemnik) se bo pozvalo predkupne
upravičence na sklenitev kupoprodajne pogodbe pod enakimi pogoji kot z izbranim
ponudnikom. Šteje se, da najemnik uveljavlja predkupno pravico, če vplača varščino
in poda ponudbo za nakup nepremičnine,
v nasprotnem primeru predkupno pravico
izgubi.
4. Na nepremičnini pod zaporedno številko 9 (parc. št. 1449/53 k.o. Zagon) se
bo ustanovila služnostna pravica hoje in
vožnje z vsemi vozili do zemljišča parc. št.
1449/52 k.o. Zagon v korist upravljavca
trafo postaje, za čas dokler bo na zemljišču
parc. št. 1449/52 k.o. Zagon locirana trafo
postaja. Služnostna pravica se bo vpisala
v zemljiško knjigo.
5. Prodaja vseh nepremičnin se vrši v
okviru sheme pomoči, ki se dodeljuje po
pravilu »de minimis«, katero se priglasi
Ministrstvu za finance Republike Slovenije,
pri čemer skupni znesek pomoči, dodeljen
istemu upravičencu na podlagi pravila »de
minimis« ne sme preseči 100.000 EUR
v obdobju treh let od zadnjega prejema
takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči.
Prejemniki pomoči oziroma kupci nepremičnin so dolžni v obdobju 5 let od
dneva sklenitve pogodbe o nakupu nepremičnin oziroma prejema pomoči:

– opravljati dejavnost v prostorih, katere pridobijo pod ugodnejšimi pogoji,
– ohraniti obstoječe število zaposlenih in
– obnoviti poslovne prostore in pridobiti
uporabno dovoljenje.
Do izteka obdobja 5 let od dneva sklenitve pogodbe o nakupu nepremičnin se
v zemljiški knjigi vknjiži hipoteka v korist
Občine Postojna za razliko vrednosti cene
nepremičnine, tj. za razliko od izlicitirane
vrednosti nepremičnine do vrednosti nepremičnine, ugotovljene s cenilnim elaboratom, izdelanim v mesecu septembru
2004.
V primeru neizpolnitve obveznosti kupca je slednji dolžan plačati razliko v vrednosti nepremičnine z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva sklenitve pogodbe do
dne poplačila.
Pred podpisom pogodbe o nakupu nepremičnine je kupec dolžan občini predložiti potrdilo o številu zaposlenih na dan
izdaje potrdila oziroma kolikor je kupec fizična oseba izjavo, da bo v prostorih opravljal dejavnost ter izjavo o predvidenem
število zaposlitev.
Prejemnikom pomoči oziroma kupcem
nepremičnin se omeji razpolaganje z lastninsko pravico na pridobljenih nepremičninah za dobo 5 let v korist Občine Po
stojna.
Pogoji navedeni v tej točki niso obvezujoči za kupce, v kolikor bodo plačali vrednost za nepremičnino v višini ali več, kot
je ugotovljena v cenilnem elaboratu, izdelanim v septembru 2004.
6. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
7. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod
pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske
unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije.
8. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene nepremičnine (navesti št.
parcele) na račun Občine Postojna št.
01294-0100016345, s pripisom v rubriko
»vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno
nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo
varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni
od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika.
9. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
10. Izbrani ponudnik plača davek na
promet nepremičnin, davek na dodano
vrednost, stroške notarja ter vpis v zemljiško knjigo.
11. Kupnino so kupci, z izjemo tistih,
ki se bodo prijavili na razpis Občine Postojna za pridobitev ugodnejših kreditov
in subvencioniranje obrestne mere, dolžni
plačati v roku 15 dni po prejemu računa, ki
se ga izstavi po podpisu pogodbe. Kupci,
ki se bodo prijavili na prej navedeni razpis,
morajo kupnino poravnati takoj po ažurno izpeljanem postopku odobritve kredita
oziroma subvencioniranja obrestne mere,
na dan črpanja kredita. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena
sestavina pravnega posla. V primeru, da
se plačilo ne izvede v roku, se pogodba
razdre, varščina pa zadrži.
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12. Kupec lahko prevzame nepremičnine v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine po plačilu celotne kupnine in drugih
dajatev.
III. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni za pravne
osebe oziroma priglasitveni list DURS za
samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe,
– navedbo nepremičnine, ponujeno
ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma
osebnega računa ponudnika za morebitno
vračilo vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemna pisarna z vložiščem, soba št.
3/2).
Podrobni podatki glede nepremičnin
in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/7280-753,
05/7280-785.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s
pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin v kompleksu Veliki Otok« naj
ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali
pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do ponedeljka, dne 8. 5. 2006 do 10. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku določenim za
dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec
ne bo upošteval. Nepravočasne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval.
4. Javno odpiranje ponudb bo v sejni
dvorani Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev drevored 1, 6230 Postojna (vhod
s Prešernove ulice), dne 8. 5. 2006 ob
12. uri. Na javnem odpiranju ponudb lahko sodelujejo ponudniki, ki se izkažejo s
pooblastilom za zastopanje ali zakoniti zastopniki.
Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Postojna.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
za isto nepremičnino ponudijo isto ceno, jih
lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb
ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku
postopka komisija predlaga županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po opravljeni
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izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani
ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti
kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15
dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V
primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe ustavi.
B. Zemljišča parc. št. 930/2 dvorišče v
izmeri 23836 m2, poslovna stavba v izmeri
250 m2, poslovna stavba v izmeri 249 m2,
poslovna stavba v izmeri 248 m2, poslovna stavba v izmeri 95 m2, poslovna stavba
v izmeri 75 m2, poslovna stavba v izmeri
46 m2, funkcionalni objekt v izmeri 23 m2,
funkcionalni objekt v izmeri 3 m2, funkcionalni objekt v izmeri 3 m2 in funkcionalni
objekt v izmeri 3 m2 k.o. Strmica, in sicer
za namen gradnje stanovanjske soseske
v skladu z Odlokom o ureditvenem načrtu »Oblenk Strmca« P2/S4 (Ur. l. RS, št.
1/01); izklicna cena 17,851.500 SIT.
I. Prodajni pogoji:
1. Izklicne cene ne vključujejo davka
na dodano vrednost in davka na promet
nepremičnin, plača ju kupec.
2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
3. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje pravne osebe, ki so na dan
objave tega razpisa registrirane za gradnjo
objektov pod pogojem, da imajo sedež v
Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije.
4. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene nepremičnine (navesti št.
parcele) na račun občine Postojna št.
01294-0100016345, s pripisom v rubriko
»vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno
nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo
varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni
od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika.
5. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost, stroške notarja ter vpis v
zemljiško knjigo.
6. Prodajalec bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o podelitvi stavbne
pravice na nepremičninah in sicer za obdobje devetih let, do vključno 22. 4. 2015.
Po prenehanju pogodbe o podelitvi
stavbne pravice nepremičnine imetnika
stavbne pravice postanejo lastnina imetnika stavbne pravice. Z imetnikom stavbne
pravice se sklene predpogodba, s katero
se občina Postojna zaveže po prenehanju
prepovedi razpolaganja z lastninsko pravico nepremičnine prenesti v last imetnika
stavbne pravice, plačano nadomestilo za
stavbno pravico na podlagi ponudbe dane
na ta razpis, pa se imetniku stavbne pravice šteje kot plačana kupnina.
7. Izbrani ponudnik bo dolžan na lastne
stroške v roku dveh let od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja zgraditi komunalno infrastrukturo in komunalno opremiti zemljišče v skladu z Odlokom
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o ureditvenem načrtu ''Oblenk Strmica''
P2/S4 (Ur. l. RS, št. 1/01).
Strošek izgradnje komunalne infrastrukture se poračuna z obveznostjo investitorja
za plačilo komunalnega prispevka.
Kolikor izbrani ponudnik v zgoraj določenem roku ne zgradi komunalne infrastrukture in komunalno opremi zemljišče
v skladu z Odlokom o ureditvenem načrtu ''Oblenk Strmica'' P2/S4 (Ur. l. RS, št.
1/01), stavbna pravica preneha iz razlogov,
ki so na strani ponudnika.
8. Osnovni kriterij ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
9. Ponudnik lahko prevzame nepremičnine ter vknjiži stavbno pravica, po plačilu celotne ponudbene vrednosti in drugih
dajatev.
II. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– firmo in sedež ponudnika,
– matično in davčno številko ponudnika,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni za pravne osebe
oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– izjavo banke oziroma zavarovalnice
za izdajo garancije v višini 50 mio SIT
za izvedbo del, navedenih v točki 7 tega
razpisa (izvedba komunalne infrastrukture
območja),
– številko transakcijskega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane
varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemna pisarna z vložiščem, soba št.
3/2)
Podrobni podatki glede nepremičnin
in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/7280-753,
05/7280-785.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s
pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin Oblenk Strmca« ponudniki
oddajo v sprejemni pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo
priporočeno na naslov: Občina Postojna,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do ponedeljka, dne 8. 5. 2006 do 10. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba tudi v roku določenim za
dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec
ne bo upošteval. Nepravočasne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval.
4. Javno odpiranje ponudb bo v sejni
dvorani Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev drevored 1, 6230 Postojna (vhod
s Prešernove ulice), dne 8. 5. 2006 ob
11.30. Na javnem odpiranju ponudb lahko sodelujejo osebe, ki se izkažejo s po
oblastilom za zastopanje ali zakoniti zastopniki.

Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Postojna.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri
obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo
najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti
sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne
sklene pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana
garancija za resnost ponudbe (varščina)
ne vrne.
6. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno vrednost plačati v roku 8 dni po prejemu
računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne vrednosti v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega
posla. V primeru, da se plačilo ne izvede
v roku, se pogodba razdre, varščina pa
zadrži.
7. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe ustavi
C. Trisobno zasedeno stanovanje št.
2 v stanovanjskem objektu Vojkova 19 v
Postojni z neto površino po ISO standardu
102,39 m2 oziroma 90,18 m2 po JUS UC
2.100, ki leži na parceli št. 3161, vpisani
v z. k. vl. št. 487 k.o. Postojna in je last
Občine Postojna:
– izklicna cena za nepremičnino znaša
10,172.000 SIT.
I. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnina se bo prodajala za
najmanj izklicno ceno. Davek od prometa nepremičnin v višini 2% od prodajne
vrednosti nepremičnine, stroške overitve
pogodbe pri notarju ter stroške vpisa v zemljiško knjigo plačajo kupci. Nepremičnina
ni vpisana v zemljiško knjigo.
2. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno-kupljeno«, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
3. Kupec bo za nepremičnino, ki je zasedena, vsa nadaljnja pravna razmerja
urejal z najemnikom stanovanja, ki ima s
prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo
za določen čas, z veljavnostjo do 31. 12.
2009.
4. Kupec je dolžan najemniku stanovanja povrniti investicijska vlaganja v stanovanju po predhodnem dogovoru, po
sklenitvi prodajne pogodbe in predložitvi
dokazil o vlaganjih v stanovanje s strani najemnika. Ocenjena vrednost vlaganj
znaša 1,150.000 SIT.
II. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne in fizične osebe:
Kot ponudniki lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
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ali druge države članice Evropske unije
oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji
ali državi članici Evropske unije.
Kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo overjeno pri notarju.
2. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnin na račun občine Postojna št. 01294-0100016345, s pripisom v
rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v
kupnino. Ostalim ponudnikom se varščina
vrne po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se ne
obrestuje.
III. Vsebina pisne ponudbe:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta,
– pravne osebe: overjeni izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v
primeru, da se ponudba proda po pooblaščencu,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe,
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene,
– dokazilo o plačili varščine v višini 10%
od vrednosti izbrane nepremičnine,
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
z vsemi pogoji razpisa,
– številko transakcijskega oziroma
osebnega računa ponudnika za morebitno
vračilo vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemna pisarna z vložiščem, soba št.
3/2).
V. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
1. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 8. 5. 2006
do 9. ure na naslov Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, z oznako« Ne
odpiraj - Javno zbiranje ponudb za prodajo
stanovanja Vojkova 19/2«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Ponudbe lahko ponudniki oddajo
v sprejemno-informacijski pisarni Občine
Postojna (pritličje3/2) ali pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov.
2. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku določenim za
dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec
ne bo upošteval. Nepravočasne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval.
3. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri
obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo
najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti
sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne
sklene pogodbe v navedenem roku, se

šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana
garancija za resnost ponudbe (varščina)
ne vrne.
Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno
vrednost plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe.
Plačilo celotne vrednosti v prej določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku,
se pogodba razdre, varščina pa zadrži.
4. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno
ceno.
5. Nejavno odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika
opravi pristojna komisija, ki jo imenuje župan. V primeru, da dva ali več ponudnikov
za isto nepremičnino ponudijo isto ceno, jih
lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudbe ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga naročniku
sklenitev prodajne pogodbe.
6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe ustavi.
7. Prodajalec bo po zaključku tega razpisa nepremičnino, kolikor ne bo prodana,
prodajal z neposredno pogodbo.
Zainteresirani kupci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (št. 3/2)
ali na spletni strani www.postojna.si med
aktualnimi razpisi.
Podrobni podatki glede nepremičnin,
ki so predmet razpisa z javnim zbiranjem
ponudb so na voljo na naslovu: Občina
Postojna, Ljubljanska 4, 6230 PostojnaOddelek za okolje, prostor in urbanistično
načrtovanje – pisarna 6/P.
Občina Postojna
Št. 410-10/2006
Ob-11578/06
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) in 2.
člena Pravilnika o zagotavljanju sredstev
iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje
dejavnosti neprofitnih organizacij, društev,
združenj in drugih institucij (Ur. l. RS, št.
57/03), Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
neprofitnih organizacij, društev,
združenj in drugih institucij za leto
2006
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Črnomelj
za leto 2006, namenjena za sofinanciranje
programov neprofitnih organizacij, društev,
združenj in drugih institucij za leto 2006.
2. Predvidena višina sredstev za izvajanje razpisanih programov je 1,900.000
SIT.
3. Pravico do sofinanciranja letnih programov za izvajanje nalog neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Črnomelj;
– da so registrirani najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih;
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– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti;
– da redno dostavljajo občini podatke o
članstvu, poročilo o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročilo o doseženih
rezultatih;
– da nimajo sofinancirane dejavnosti iz
katerekoli druge postavke proračuna Občine Črnomelj, oziroma, da ne kandidirajo
za sredstva proračuna Občine Črnomelj po
kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine Črnomelj.
4. V letu 2006 bo Občina Črnomelj sofinancirala letne programe z vsebinami, ki
vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju aktivnosti lokalnega in širšega pomena na najrazličnejših področjih dejavnosti
neprofitnih organizacij, društev, združenj
in drugih institucij.
5. Predlagatelji programov morajo ob
prijavi posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjeno razpisno dokumentacijo v
skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in zahtevane priloge;
b) dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Črnomelj – fotokopija odločbe o registraciji društva oziroma potrdilo upravne
enote o registraciji društva;
c) statut društva;
d) poročilo o delu in finančno poročilo
za leto 2005;
e) program dela in finančni načrt za leto
2006;
f) izjavo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu ter plačano članarino.
6. Za izvedbo posameznih programov
morajo predlagatelji posredovati naslednje
podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa;
b) vsebinski opis vsakega prijavljenega
programa, iz katerega bodo razvidni tudi
pričakovani učinki programa, s prikazom
posameznih stroškov;
c) finančni načrt (kalkulacija) – prikaz
stroškov po posameznih elementih ter vire
financiranja.
7. Merila za dodelitev sredstev:
– usklajenost programa s programsko
usmeritvijo in obveznostmi, ki izhajajo iz
statuta predlagateljev in programskih ciljev;
– kakovost do sedaj realiziranih programov, visoke ocene s strani domače strokovne javnosti, dosežena priznanja in nagrade za dosedanje delo;
– udeležba na domačih in mednarodnih
prireditvah;
– sodelovanje pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Črnomelj;
– delež lastnih prihodkov v skupni finančni konstrukciji programov;
– množičnost članstva ter
– kvalitetno in redno delo.
8. Obrazci razpisne dokumentacije se
lahko dvignejo v sprejemni pisarni Občine
Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.
9. Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene osebno
ali po pošti prispele do 22. 5. 2006, do
12. ure, v Sprejemno pisarno Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj. Prijave
morajo biti oddane v zaprti kuverti s pripisom: »Javni razpis – druga društva 2006,
ne odpiraj« na sprednji strani ter navedbo
naziva in naslova društva na hrbtni strani
kuverte. Kontaktna oseba: Vladka Kostelec
Peteh (tel. 07/30-61-100).
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10. Sklep o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem sprejme župan na predlog
komisije za izvedbo postopkov javnega
razpisa in vrednotenja letnih programov. O
izboru izvajalcev posameznih programov
bodo kandidati pisno obveščeni v 30 dneh
po sprejemu sklepa župana. Z izbranimi
izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Črnomelj
Št. 609-0003/2006
Ob-11580/06
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB
1), Odloka o proračunu Občine Sevnica
za leto 2006 (Uradni list RS, št. 120/05 in
22/06) in Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju mladinskih programov in projektov v občini Sevnica (Uradni list RS, št.
35/06), Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih
programov in projektov v Občini
Sevnica v letu 2006
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19 a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov in projektov:
– programi oziroma projekti, ki spodbujajo kulturo izražanja mladih, kreativno
ustvarjanje ter učinkovito izrabo prostega
časa;
– programi oziroma projekti, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad
mladimi;
– programi in projekti za preprečevanje
zlorabe drog in drugih nevarnih substanc;
– programi oziroma projekti mladinskega prostovoljnega dela;
– raziskovalna dejavnost mladih;
– informiranje in svetovanje mladim.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo;
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Sevnica (mladi do 26 let).
Na razpis se lahko prijavijo:
– društva, klubi in njihove zveze in
– druge nevladne organizacije.
Izvajalci morajo biti registrirani na območju Občine Sevnica.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega
pravilnika, niso namenjena sofinanciranju
programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali
pogodbena obveznost).
4. Višina razpoložljivih sredstev: višina
razpoložljivih sredstev znaša 3,910.000
SIT.
5. Osnovna merila za izbor
Za vrednotenje vlog za sofinanciranje
mladinskih programov in/ ali projektov
bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: preglednost, število vključenih članov
v mladinskih programih in/ ali projektih, delež lastnih sredstev za izvedbo mladinskih
programov in/ali projektov, ciljna populacija, dostopnost, ekonomičnost, inovativ-
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nost, reference, preventivnost, kontinuiranost, tradicionalnost.
Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih in kriterijih je določeno s
Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju
mladinskih programov in projektov v Občini
Sevnica (Ur. l. RS, št. 35/06), ki ga bodo
prijavitelji prejeli kot sestavni del razpisne
dokumentacije.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe,
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji.
Prijave na razpis morajo biti popolne.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2006.
8. Rok za predložitev prijav in način
predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 15. 5. 2006 do 12. ure na naslov:
Občina Sevnica, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti
oddane obvezno s priporočeno pošto najpozneje 15. 5. 2006 (datum poštnega žiga
na dan 15. 5. 2006).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis za sofinanciranje mladinskih
programov in projektov v letu 2006«. Na
hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 17. 5.
2006 ob 12. uri v prostorih Občine Sevnica.
Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku
8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da predlagatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil
vloge, bo vloga izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja
prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe o sofinanciranju programov.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica, pri Darji Lekše, tel. 07/81-61-214,
e-mail:
darja.lekse@obcina-sevnica.si,
vsak delovni dan v času od 8. do 13. ure.
Občina Sevnica
Šz. 53/2006
Ob-11587/06
Občina Črenšovci objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja kategoriziranih občinskih
cest, javnih poti in javnih parkirišč v
Občini Črenšovci
1. Koncendent: Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci.
2. Predmet razpisa: koncesija za opravljanje gospodarske javne službe redne-

ga vzdrževanja kategoriziranih občinskih
cest, javnih poti in javnih parkirišč v Občini
Črenšovci.
3. Območje koncesije: Občina Čren
šovci.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba se bo sklenila za določen čas za
dobo 7 let.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: koncesionar mora izpolnjevati pogoje določene z odlokom o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja lokalnih občinskih cest v Občini Črenšovci (Ur. l. RS,
št. 100/00), in razpisne dokumentacije.
6. Obvezne sestavine prijave na razpis
so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
7. Pogoji oziroma merila za izbiro koncesionarja: pogoji in merila so podrobneje
določene v razpisni dokumentaciji.
Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena 90%,
– reference 10%.
8. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo od 21. 4. 2006 do 3. 5. 2006
vsak delavnik od 8. do 13. ure na Upravi
Občine Črenšovci, Črenšovci, Ul. Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci.
9. Rok in način predložitve prijav: prijavo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za podelitev
koncesije – ceste«”, je potrebno dostaviti
do 12. 5. 2006 do 11. ure na naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232
Črenšovci.
10. Datum, čas in kraj odpiranja prijav:
javno odpiranje ponudb bo 12. 5. 2006
ob 12. uri, na naslovu naročnika, v sejni
sobi.
11. Rok za izbor koncesionarja: o izbiri
koncesionarja bo odločil koncendent najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.
12. Rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja: o izboru
bodo prijavitelji obveščeni najpozneje v
roku 8 dni od izbire.
13. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo vsak delavnik od
8. do 12. ure na Upravi Občine Črenšovci
(Stanko Lebar), tel. 02/573-57-56.
14. Občina Črenšovci si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.
Občina Črenšovci
Ob-11559/06
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 108/04) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.
26/01 in 28/01) Četrtna skupnost Posavje
Mestne občine Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih, športnih
in socialnih programov neprofitnih
organizacij in ustanov na območju
Četrtne skupnosti Posavje Mestne
občine Ljubljana za leto 2006
I.
1. Uporabnik proračunskih sredstev:
Četrtna skupnost Posavje Mestne občine
Ljubljana, Ljubljana, Dunajska 230.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je sofinanciranje kulturnih, športnih
in socialnih programov, katerih cilj je vključevanje čim večjega števila krajanov četrtne skupnosti v programe teh dejavnosti na
območju Četrtne skupnosti Posavje.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
3. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– ime in naziv potencialnega prejemnika (pravne osebe),
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti Statističnega urada Republike
Slovenije,
– izjava o angažiranju lastnih sredstev
za izvedbo programa,
– opis namenov in ciljev programa z
opisom vsebine programa, načinom izvedbe programa in izvedbenimi roki,
– vrednost in cena celotnega programa
s finančno konstrukcijo,
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana
vsaka stran).
4. Merila in pogoji
Ponudniki so lahko neprofitne organizacije in ustanove, ki so registrirane kot
pravne osebe in opravljajo dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa.
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki
programov, ki:
– so brezplačni za udeležence,
– delujejo in izvajajo aktivnosti ter programe v dobro in za prebivalce Četrtne
skupnosti Posavje,
– so namenjeni izvajanju aktivnosti, ki
vključujejo otroke, mladino in starejše občane ter zagotavljajo kvalitetno preživljanje
prostega časa,
– so namenjeni izvajanju aktivnosti na
področju socialnega varstva ogroženih
skupin prebivalstva.
Ob zaključku projekta poda izvajalec
finančno in vsebinsko poročilo.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje kulturnih programov je 200.000 SIT, športnih programov 600.000 SIT, socialnih programov pa
400.000 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.
6. Uporaba sredstev: rok za izvedbo
projektov oziroma programov in porabo
odobrenih sredstev je 30. 9. 2006.
II.
1. Rok za predložitev vlog
Vloge za razpis pošljite priporočeno s
povratnico ali oddajte osebno na naslov:
Četrtna skupnost Posavje MOL, Dunajska
230, Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – Vloga na javni
razpis za sofinanciranje programov kulture, športa in socialnih programov v Četrtni
skupnosti Posavje MOL«.
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo
prispele na sedež Četrtne skupnosti Posavje, Dunajska 230, do 8. 5. 2006 do 14.
ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika
(Četrtne skupnosti Posavje MOL), sicer
vloga ne bo obravnavana.
2. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo javno dne 11. 5. 2006 ob 15. uri, v sejni sobi
Četrtne skupnosti Posavje, Dunajska 230,
Ljubljana.
3. Odločanje o dodelitvi sredstev: o dodelitvi sredstev odloči Svet Četrtne skupnosti Posavje na predlog razpisne komisije. Zoper sklep sveta je možna pritožba
v roku 8 dni od prejema sklepa na Mestno

občino Ljubljana, Županja, Mestni trg 1,
Ljubljana.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 1/II. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije (nepopolne
vloge) oziroma, ki niso bile dopolnjene v
roku za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali splošnih pogojev, določenih v besedilu
javnega razpisa in
– ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
4. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni
najkasneje v 30. dneh po odpiranju vlog.
5. Dvig razpisne dokumentacije: dodatne informacije in razpisno dokumentacijo
posreduje Magda Nakrst in Jana Ilešič – Zupan, tel. 01/566-11-23, faks 01/566-11-24,
e-pošta: mol.posavje@siol.net.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si/mol/četrtne/index
html pod spletno stranjo Četrtna skupnost
Posavje.
Četrtna skupnost Posavje
Mestne občine Ljubljana

Javne dražbe
Ob-11327/06
Stanovanjsko podjetje, d.o.o., Ob Suhi
19, 2390 Ravne na Koroškem, po pooblastilu prodajalca Železarne Jesenice, d.o.o.,
Cesta železarjev 8, Jesenice, razpisuje:
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe so nepremič
nine:
– parc.št. 1247/11, poslovna stavba v
izmeri 1004 m2, ki predstavlja halo strugarne v velikosti 748 m2 in halo orodjarne
v velikosti 256 m2,
– parc.št. 1247/13, dvorišče v izmeri
278 m2,
– idealni delež v obsegu 1/4 na parc.št.
1247/8, poslovna stavba v izmeri 129 m2,
– idealni delež v obsegu 1/4 na parc.št.
1247/15, poslovna stavba v izmeri 78 m2.
Nepremičnine so vpisane pri vl.št. 1884,
k.o. Jesenice in so bremen proste.
Vse naštete nepremičnine v naravi
predstavljajo zaključen proizvodnji obrat
z nazivom »ALPEKS« in se iz razlogov
ohranitve njihove funkcionalnosti prodajajo
kot celota.
Izhodiščna cena za nepremičnine je
19,300.000 SIT.
Javna dražba bo v četrtek dne 4. 5.
2006 ob 11. uri v prostorih Stanovanjskega
podjetja, d.o.o. – Izpostava Meting, Industrijska ulica 2A, 4270 Jesenice.
Prodaja bo potekala po načelu »videnokupljeno«. Poznejših reklamacij ne bomo
upoštevali.
Najmanjše višanje izklicne cene je po
100.000 SIT.
II. Plačilni pogoji:

Št.

43 / 21. 4. 2006 /

Stran

3161

Plačilni pogoji so:
– 30% vrednosti v 8 dneh od podpisa
pogodbe,
– 70% vrednosti z odlogom plačila do
enega leta po podpisu pogodbe, z obrestno mero 4,50% na leto, računano od
dneva podpisa pogodbe do dneva plačila.
III. Pogoji:
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe ter pravne in fizične
osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo ene od držav članic Evropske unije.
Zakoniti zastopniki pravnih oseb morajo
na javni dražbi predložiti overjen izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od dveh mesecev, njihovi pooblaščenci pa
še overjeno pooblastilo za udeležbo na
dražbi,
2. Vplačilo varščine v višini 200.000 SIT
na transakcijski račun Železarne Jesenice,
d.o.o. št. 07000-0000133950, odprt pri Gorenjski banki d.d., Kranj, z oznako »Varščina za javno dražbo« in sicer vsaj en dan
pred začetkom dražbe.
Z dokazili o izpolnjevanju pogojev se
dražitelj izkaže pred pričetkom dražbe.
IV. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega ponudnika se
opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme ponudnik obveznosti pristopiti
k dražbi.
1. V primeru, če je ponudnik samo
eden, so nepremičnine prodane za izklicno ceno.
2. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi
najvišjo ceno.
3. V primeru, da se ponudnik ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
ceno nepremičnin, po zgoraj navedenih
pogojih.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za nakup nepremičnine najmanj po
izklicni ceni.
Ponudba veže do zaključka dražbe in
do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način razveljaviti.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Vplačana varščina se uspelem ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se vrne brez obresti najpozneje v
8 dneh po javni dražbi oziroma po obvestilu dražitelja o številki njegovega osebnega
oziroma transakcijskega računa.
Udeleženec, ki uspe na dražbi, mora
skleniti prodajno pogodbo v osmih dneh
po dražbi. Vplačana varščina se šteje v
kupnino. Če udeleženec, ki uspe na dražbi,
ne sklene prodajne pogodbe v osmih dneh,
ali ne plača 30% kupnine v osmih dneh po
sklenitvi pogodbe, šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil.
Prodajalec si zadrži vplačano varščino kot
skesnino.
Prenos lastništva nad predmetom prodaje se izvrši najpozneje v roku 8 dni po
plačilu celotne kupnine ter izpolnitvi vseh
drugih obveznosti kupca.
Davek na promet nepremičnin in vse
ostale stroške, kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo, plača kupec. Kupec
plača tudi 1,5% provizije od prodajne cene
pooblaščencu.
Udeleženec, ki uspe na dražbi, izroči
pooblaščencu še dokumente, iz katerih je
razvidna matična in davčna številka, ki so
potrebni za sestavo prodajne pogodbe.
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Udeleženci, ki ne uspejo na dražbi, so
dolžni pooblaščencu takoj po zaključku
dražbe predložiti številko osebnega računa za fizične osebe oziroma številko transakcijskega računa za pravne osebe, na
katerega se vrne vplačana varščina.
Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom in ogledom nepremičnine, lahko
zainteresirani ponudniki dobijo na sedežu pooblaščenca Stanovanjsko podjetje,
d.o.o., Izpostava Meting, Industrijska 2A,
4270 Jesenice ali po tel. 041/651-734 in
04/583-65-75, vsak delovni dan med 9.
in 12. uro.
Stanovanjsko podjetje, d.o.o.

Razpisi delovnih
mest
Št. 126
Ob-11177/06
Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Dobrepolje, Videm
80, 1312 Videm Dobrepolje, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/-ice.
Kandidat/-ka za ravnatelja/-ico mora za
imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne
pogoje, skladno s 53., 92., in 94. členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja ZOFVI-UPB4 (Ur. l. RS,
št. 98/05), in sicer:
– imeti najmanj visokošolsko izobrazbo
ter izpolnjevati pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v osnovni šoli v skladu z
veljavno zakonodajo,
– imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor,
– imeti opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga pridobiti najpozneje v enem letu
po začetku mandata,
– imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145.
členu ZOFVI-UPB4 (Ur. l. RS, št. 98/05
ter po 43. členu Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. ZOFVIA (Ur. l. RS, št. 64/01, 44/04 – odl. US:
U-1-256/01-13).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 let.
Predviden začetek dela je 1. 9. 2006.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih izkušnjah, s kratkim življenjepisom, pošljite najpozneje v 15 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet JVIZ Osnovne šole Dobrepolje, Videm 80, 1312 Videm
Dobrepolje, za razpis ravnatelja.
Kandidati/-tke bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Dobrepolje
Št. 101-02-0001/2005
Ob-11178/06
Občina Žalec, Savinjske čete 5, Žalec
objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto v občinski upravi, oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pomočnik vodje oddelka za varstvo
okolja in urejanje prostora, ki se bo izvajal v nazivu višjega svetovalca I.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
gradbene smeri s strokovnim izpitom;
– imeti najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– imeti opravljen državni izpit iz javne
uprave oziroma pogoj izpolniti v enem letu
po sklenitvi delovnega razmerja;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– obvladati delo z računalnikom in računalniškimi programi;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice za dokazovanje delovne dobe;
– 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.
V izbirnem postopku bomo preverjali
usposobljenosti kandidatov, ki na podlagi
predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne
pogoje z ustnim ali pisnem preverjanjem:
poznavanja problematike področja, strokovne uveljavljenosti na področju, poznavanja pravne ureditve področja in poznavanja načrtovanja in uporabe proračunskih
sredstev. Poznavanje delovanja lahko kandidati izkažejo tudi s pisnimi dokazili in
referencami. Z razgovorom s posameznim
kandidatom, ki izpolnjuje pogoje natečaja,
pa se bodo ugotavljale komunikacijske veščine in vodstvene sposobnosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal na
sedežu Občine Žalec, Savinjske čete 5,
Žalec.
Kandidat bo delo opravljal v nazivu višji
svetovalec I.
Kandidati pošljejo pisne prijave s potrebnimi dokazili v zaprti ovojnici z označbo
»za javni natečaj« z navedbo delovnega
mesta na naslov: Občina Žalec, Savinjske čete 5, 3310 Žalec, v roku osem dni
po objavi.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik natečajne komisije Stojan Praprotnik, Savinjske
čete 5, 3310 Žalec, tel. 713-64-08.

Komisija bo izbrala kandidata, ki se bo v
izbirnem postopku v skladu z merili izkazal
najbolj strokovno usposobljen. Če nihče od
prijavljenih kandidatov po merilih izbirnega
postopka ni dovolj strokovno usposobljen
za uradniško delovno mesto, se lahko javni natečaj ponovi, prijavljenim kandidatom
pa se vroči obvestilo o neuspelem javnem
natečaju.
Kandidatom, ki jih bo natečajna komisija, glede na strokovno usposobljenost ter
v skladu z merili ocenila kot primerne, bo
predsednik izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Kandidat
in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni
od dneva imenovanja izbranega kandidata
pisno obveščeni o izbiri.
Občina Žalec
Št. 101-02-0001/2005
Ob-11179/06
Občina Žalec, Savinjske čete 5, Žalec,
objavlja javni natečaj za zaposlitev:
pripravnika za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave v oddelku za premoženjske in splošne zadeve.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– obvladati delo z računalnikom in računalniškimi programi;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista;
– overjeno fotokopijo diplome;
– 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.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev.
V izbirnem postopku bomo na osnovi
meril izbirnega postopka preverjali usposobljenosti kandidatov, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje
z ustnim ali pisnim preverjanjem: poznavanja delovanja občinskih uprav lokalnih
skupnosti in poznavanje delovanja občine
Žalec. Poznavanje delovanja lahko kandidati izkažejo tudi s pisnimi dokazili in
referencami. Z razgovorom s posameznim
kandidatom, ki izpolnjuje pogoje natečaja pa se bodo ugotavljale komunikacijske
sposobnosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom za čas opravljanja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pripravništva. Delo bo opravljal na sedežu
Občine Žalec, Savinjske čete 5, Žalec.
Kandidati pošljejo pisne prijave s potrebnimi dokazili v zaprti ovojnici z označbo
»za javni natečaj za pripravnika« na naslov: Občina Žalec, Savinjske čete 5, 3310
Žalec v roku osem dni po objavi.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik natečajne komisije Stojan Praprotnik, Savinjske
čete 5, 3310 Žalec, tel. 713-64-08.
Komisija bo izbrala kandidata, ki se bo v
izbirnem postopku v skladu z merili izkazal
najbolj strokovno usposobljen. Če nihče od
prijavljenih kandidatov po merilih izbirnega
postopka ni dovolj strokovno usposobljen,
se lahko javni natečaj ponovi, prijavljenim
kandidatom pa se vroči obvestilo o neuspelem javnem natečaju.
Kandidatom, ki jih bo natečajna komisija, glede na strokovno usposobljenost ter
v skladu z merili ocenila kot primerne, bo
predsednik izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Kandidat
in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva izbire kandidata pisno obveščeni
o izbiri.
Občina Žalec
Št. 110-34/2006
Ob-11203/06
Republika Slovenija – Repubblica di
Slovenia, Upravna enota Piran – Unita'
amministrativa Pirano na podlagi 56. člena
in v skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
višjega svetovalca/-ke
za vodenje najzahtevnejših upravnih
postopkov v Oddelku za okolje in prostor.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/-a v nazivu višji svetovalec/-ka III.
Prednost pri izbiri bodo imeli univerzitetni diplomirani pravniki z delovnimi izkušnjami v državni upravi ter znanjem s
področja vodenja upravnih postopkov.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali upravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj oziroma najmanj 3 leta in 4 mesece za kandidate z univerzitetno izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje uradnega jezika,
– višja raven znanja jezika narodne
skupnosti.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava, in druge pogoje za imenovanje v
naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev (potrdilo Ministrstva
za pravosodje),
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
Zaželeno je poznavanje dela z računalnikom.

K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka,
– dokazilo o znanju jezika narodne skupnosti na višji ravni, oziroma spričevalo o
zaključenem najmanj srednješolskem izobraževanju, opravljenem na območju, kjer
živi narodna skupnost,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna
izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da
bodo v primeru izbire na delovno mesto
navedeni izpit opravili v enem letu od imenovanja v naziv.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Strokovna usposobljenost kandidatov
bo presojana na podlagi dokazil priloženih
k prijavi in na podlagi razgovora s kandidati.
Če kandidat ne bo vlogi predložil vseh
zahtevanih dokazil, ga v skladu z veljavni
predpisi ne bomo uvrstili v izbirni postopek.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in
šest mesečnim poskusnim delom. Delo se
bo opravljalo v Luciji, Obala 114a.
Pisne prijave z zgoraj naštetimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo najkasneje v 15 dneh od dneva objave javnega natečaja, po pošti na naslov
Republika Slovenija, Upravna enota Piran,
Lucija, Obala 114a, 6320 Portorož, ali po
elektronski pošti na ue.piran@gov.si.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 05/67-10-404 (Martina Jurcan).
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v 8 dneh po opravljenem postopku.
Upravna enota Piran
Št. 21/06
Ob-11204/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor prirejanja iger
na srečo, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:
inšpektor – svetnik.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani inženir računalništva, informatike oziroma druge ustrezne naravoslovno-tehnične smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 3 leta na podobnem področju dela.
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);
– strokovni izpit iz upravnega po
stopka;
– strokovni izpit za inšpektorja (kolikor
ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani
kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja);
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– preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (kolikor
ga kandidat ima, sicer ga bo moral opraviti
v roku enega leta od sklenitve delovnega
razmerja).
Zaželena strokovna znanja in izkušnje:
– pri vzpostavljanju in zagotavljanju delovanja WAN in LAN omrežij in informacijske varnosti v takih omrežjih;
– pri vzdrževanju in administraciji strežnikov;
– poznavanje podatkovne baze Oracle
v Windows okolju in administracije podatkovne baze;
– poznavanje povezovanja Oraclove
baze do oddaljenih Oraclovih in ne-Oraclovih podatkovnih baz;
– programiranje v PL/SQL ter poznavanje Oraclovih aplikacijskih orodij;
– programiranje v MS Visual Studio oziroma v.NET okolju;
– znanje angleškega jezika.
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 osebo 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:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice ali druge
ustrezne pisne dokumentacije (na primer:
pogodbe o zaposlitvi), iz katere so razvidne delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopija potrdila o opravljenem izpitu za inšpektorja (kolikor ga kandidat
ima);
– fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (kolikor ga kandidat
ima);
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je
državljan Republike Slovenije, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so:
– opravljanje najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva;
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– oblikovanje navodil, izvajanje in poročanje o prekrškovnih nalogah s področja
dela inšpekcijskega organa;
– zagotavljanje operativnosti informacijskega sistema UNPIS in računalniških
mrež;
– vodenje postopkov v zvezi z izdajo
dovoljenj in soglasij, ki se nanašajo na
nadzorne informacijske sisteme koncesionarjev;
– vodenje in odločanje v prekrškovnem
postopku;
– sodelovanje pri oblikovanju najzahtevnejših gradiv;
– druge naloge po navodilih vodje službe.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v
Uradu RS za prirejanje iger na srečo, Slovenska 54, Ljubljana, v nazivu inšpektor
svetnik.
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 1101-29/2006 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 tel. 01/231-35-17
(Miroslav Javornik).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 111/06
Ob-11218/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije objavlja javni natečaj za
uradniško delovno mesto:
podsekretar.
Delo na tem delovnem mestu se izvaja
v uradniškem nazivu podsekretar/sekretar.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
Zahtevana izobrazba:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem.
Zahtevane delovne izkušnje: najmanj
7 let.
Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave, ki ga lahko izbrani kandidat opravi tudi v roku enega leta po imenovanju v uradniški naziv,
– osnovna raven znanja angleškega
jezika.
Naloge:
– samostojno oblikovanje sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s
področja notranje politike,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– administriranje spletnih strani,
– opravljanje drugih najzahtevnejših
nalog.
Kandidati/ke morajo k prijavi z življenjepisom predložiti:
– dokazilo o izobrazbi (diploma, pri
dobljena v RS ali nostrificirana tuja diploma),
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– fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– dokazilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja (izda ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče),
– 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 in nasl.).
Potrdili iz pete in šeste alinee ob prijavi
lahko nadomesti pisna izjava kandidata/ke,
da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev ter da ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Potrdili bo izbrani/a kandidat/ka predložil/a
pred imenovanjem v naziv.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z delovnimi izkušnjami v javni upravi
in pri administriranju spletnih strani.
Z izbranim kandidatom/-ko bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo na lokaciji Gregorčičeva 25, Ljubljana.
Rok za prijavo na javni natečaj je 8
dni in začne teči naslednji dan po objavi
tega javnega natečaja. Prijave z dokazili
izpolnjevanju natečajnih pogojev z življenjepisom in dokazili ter opisom delovnih
izkušenj naj kandidati/-ke pošljejo na naslov: Kabinet predsednika Vlade Republike
Slovenije, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« oziroma v elektronski obliki na elektronski naslov: gp.kpv@gov.si.
Vloge kandidatov, ki ne bodo pravočasne in/ali popolne, ne bodo uvrščene v
izbirni postopek.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 01/478-15-80 (Jasna Dolhar).
Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v
15 dneh po odločitvi.
Kabinet predsednika
Vlade Republike Slovenije
Št. 100-34/2006-2
Ob-11241/06
Na podlagi 56. člena ter prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 32/06 UPB2, v nadaljnjem
besedilu: ZJU) župan Občine Logatec objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta
medobčinskega notranjega revizorja.
Naloge medobčinskega notranjega revizorja se lahko opravljajo v nazivu notranji
revizor – podsekretar. Uradnik bo na svojem delovnem mestu opravljal predvsem
sledeče naloge:
– vodenje najzahtevnejših projektnih
skupin s področja notranje revizije,
– predpriprava in načrtovanje revizij,
– izvedba revizije in izdelava revizijskih
poročil,
– sodelovanje pri načrtovanju preizkušanja notranjih kontrol in določitev tehnike
preizkušanja NK,
– preizkušanje, preiskovanje in vrednotenje podatkov in informacij s področja notranjih kontrol,

– spremljanje izvajanja revizijskih poročil,
– samostojno oblikovanje sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših nalog s
področja preverjanja gospodarnosti poslovanja in notranjih kontrol lokalnih skupno
sti,
– izvajanje svetovanja, poročanje občinskemu svetu.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave, v nasprotnem primeru ga mora kandidat opraviti najkasneje v roku enega leta
od sklenitve pogodbe o zaposlitvi,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– osnovna raven znanja vsaj enega tujega jezika, govorečega v EU,
– znanje uporabe računalnika,
– vozniški izpit B kategorije,
– opravljen izpit za državnega notranjega revizorja ali izpit za preizkušenega
državnega notranjega revizorja,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne sme
biti obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne sme biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, priložiti sledeča dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, oziroma verodostojne listine, iz katere sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
drugega osebnega dokumenta,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če je kandidat ta izpit opravil,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu za državnega notranjega revizorja oziroma izpita za preizkušenega državnega
notranjega revizorja,
– dokazilo o osnovnem znanju tujega
jezika, govorečega v EU,
– pisna izjava kandidata ali potrdilo o
nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– pisna izjava kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji,
z dokazili o opravljenem večtedenskem
izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o
večkratni udeležbi na strokovnih srečanjih,
na katerih je kandidat aktivno uporabljal tuj
jezik ali z dokazilom o opravljenem izpitu iz
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tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija (fotokopija
indeksa).
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, ki bodo izkazali
reference z delovnimi izkušnjami na enakih
oziroma podobnih delovnih mestih. Izbirni
postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo
na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali
natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave oziroma
vlogi ne bodo predložili vseh zahtevanih
dokazil, ki so navedena v objavi javnega
natečaja, niti ne bodo navedli razlogov, zaradi katerih niso predložili dokazil, v izbirni
postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim
bo izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo v prostorih občinskega urada Občine
Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili, v roku
15 dni od objave javnega natečaja, na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15,
1370 Logatec ali po elektronski pošti na
naslov: obcina.logatec@logatec.si, z obvezno oznako: »Prijava na razpis – medobčinski notranji revizor«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. O izbiri bodo kandidati
pisno obveščeni najkasneje v roku 90 dni
od dneva objave.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja sta odgovorni osebi Alenka Gorza Jereb (tel. 01/759-06-02) in mag. Maja
Lukan Lapornik (01/759-06-31).
V objavi o javnem natečaju se izraz
kandidat, zapisan v moški slovnični obliki,
uporablja kot nevtralen tako za ženske kot
moške.
Občina Logatec
Št. 56/06
Ob-11328/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih – Uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št. 32/06), načelnik Upravne
enote Celje objavlja javni natečaj za prosti
delovni mesti:
1. Svetovalec (m/ž) v Oddelku za
upravne notranje zadeve, v Referatu
za državljanstva, matične zadeve, javni
red in tujce, za nedoločen čas s polnim
delovnim časom, za opravljanje strokovnih in upravnih nalog z delovnega
področja referata.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, za katerega je določeno,
da se naloge opravljajo v nazivih svetovalec III, II in I. Javni uslužbenec bo naloge
opravljal v nazivu svetovalec III.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– morajo biti državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj visoko strokovno izobrazbo upravne smeri;
– imeti morajo najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;

– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
iz upravnega postopka;
– 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.
2. Svetovalec (m/ž) v Oddelku za
upravne notranje zadeve, v Referatu
za promet, za nedoločen čas s polnim
delovnim časom, za opravljanje strokovnih in upravnih nalog z delovnega
področja referata.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, za katerega je določeno,
da se naloge opravljajo v nazivih svetovalec III, II in I. Javni uslužbenec bo naloge
opravljal v nazivu svetovalec III.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– morajo biti državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj visoko strokovno izobrazbo upravne smeri;
– imeti morajo najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
iz upravnega postopka;
– 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.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
Delo se bo v obeh primerih opravljalo na
sedežu Upravne enote Celje, Trg celjskih
knezov 9, v Celju.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
ustrezno pisno dokumentacijo (npr. pogodbo o zaposlitvi), iz katere je razvidna
delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– potrdilo oziroma pisno izjavo kandidata/ke o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje RS;
– potrdilo oziroma pisno izjavo kandidata/ke, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ga izda krajevno pristojno
sodišče.
Izbrani kandidat/ka, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred imenovanjem v naziv.
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Če kandidat ne bo vlogi priložil vse zahtevanih dokazil, ga v skladu z veljavnimi
predpisi ne bomo uvrstili v izbirni postopek.
Prednost pri izbiri, za razpisano delovno
mesto pod tč. 1 in tč. 2, bodo imeli kandidati z zahtevano stopnjo in smerjo izobrazbe, z delovnimi izkušnjami v državni upravi
in s poznavanjem delovnega področja referata za državljanstva, matičnih zadev,
javnega reda ter tujcev, za delovno mesto
pod tč. 1 in referata za promet za delovno
mesto pod tč. 2.
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.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni
od dneva objave v Uradnem listu RS, spletni strani Ministrstva za javno upravo in objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije na naslov: Upravna enota Celje,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali po elektronski poti na naslov: UE.Celje@gov.si,
z oznako »Javni natečaj«. V vlogah naj se
kandidati sklicujejo na zaporedno številko
razpisanega delovnega mesta.
Kandidat/ke bodo pisno obveščeni o
izbiri v 8 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri
uradnika/ce bo izdan sklep, ki bo vročen
izbranemu kandidatu/ki, drugim pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Dodatne informacije pridobite na tel.
03/426-54-14 (Petra Ponikvar Cokan).
Upravna enota Celje
Št. 110-5/2006-4
Ob-11349/06
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 -uradno
prečiščeno besedilo/ZJU-UPB2), objavlja
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
1. gradbeni inšpektor (1 delovno mesto v Kranju).
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu gradbeni inšpektor III.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
na področju graditve objektov,
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o graditvi objektov, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru,
Zakonom o splošnem upravnem postopku
in drugimi predpisi,
– izvajanje ukrepov v skladu z Zakonom o prekrških,
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela,
– vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora ter
– nudenje strokovne pomoči.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih
izkušenj s področja graditve objektov za
kandidate z visoko strokovno izobrazbo,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– vozniški izpit B kategorije,
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– aktivno/višje znanje slovenskega jezika.
Kandidati/ke morajo izpolnjevati tudi
splošne pogoje iz drugega odstavka 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati/ke predložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Potrdili iz 7. in 8. alinee prejšnjega odstavka ob prijavi nadomesti izjava kandidata/ke, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev ter,
da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Potrdili bo izbrani/a kandidat/ka predložil/a pred sklenitvijo delovnega razmerja.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega predpisanega izpita, pod pogojem, da najkasneje v
enem letu od sklenitve delovnega razmerja
opravijo ustrezen manjkajoči izpit.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Obravnavali bomo samo pravočasne
in popolne vloge. Natečajna komisija bo
v izbirnem postopku presojala strokovno
usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge, dokazil in ustnega razgovora.
O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo
vročen izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Vloge, ki ne bodo popolne in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidate/ke vabimo, da pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju splošnih
in posebnih pogojev ter kratkim življenjepisom v roku 8 dni po objavi na spletni strani
Ministrstva za javno upravo na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat
RS za okolje in prostor, Oddelek za organizacijo in kadre, Dunajska cesta 47, 1000
Ljubljana.
Kandidate/ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja pokličite 01/420-44-98 (Suzana Bregar).
Inšpektorat Republike Slovenije
za okolje in prostor
Št. 1100-25/2006/1
Ob-11350/06
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, na podlagi tretjega odstavka 20. člena Uredbe o postopku za
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zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04, 93/05 in 10/06)
objavlja razpis za prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec (m/ž) v Ministrstvu za šolstvo in šport, za potrebe izvajanja programov, ukrepov in aktivnosti Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za določen čas, do
31. 8. 2008, s polnim delovnim časom.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto. Izbranemu kandidatu se
pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja
določijo glede na uradniški naziv sedme
ali osme stopnje, svetovalec II ali svetovalec I.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske ali tehnične smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka in s poznavanjem računalniških orodij (Word, Excel, Access, Lotus
Notes ipd.).
Delovne naloge kandidata(ke) bodo:
– načrtovanje in oblikovanje aktivnosti,
podaktivnosti/projektov na področju športno turistične infrastrukture,
– priprava podlag: programov, razpisov, navodil o izvajanju, izvedbenih struktur ukrepov, pogodb in ostalih potrebnih
dokumentov za izvedbo projektov,
– spremljanje in kontrola izvajanja aktivnosti, podaktivnosti/projektov z vidika
vsebine, financ, dinamike izvajanja, regijske distribucije,
– delo v razpisnih komisijah za izbor
aktivnosti, podaktivnosti/projektov,
– kontrola in potrjevanje specifikacij
zahtevkov za izplačila, računov in spremljajoče dokumentacije,
– priprava gradiv za potrebe revizij,
– organizacija srečanj, sestankov itd. in
pisanje zapisnikov, obvestil, vabil,
– izvajanje informiranja in obveščanja
interne in zunanje javnosti,
– priprava predlogov sprememb Programskega dopolnila, Enotnega programskega dokumenta in drugih dokumentov,
ki se nanašajo na izvajanje in upravljanje
strukturnih sredstev.
Poleg zgoraj navedenih pogojev in pogojev, ki so določeni s predpisi s področja
delovnega prava, mora kandidat izpolnjevati tudi pogoj državljanstva Republike Slovenije in znanja uradnega jezika.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem oziroma podiplomskem študiju
(diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana
tuja diploma),
– fotokopijo potrdila o opravljenem
strokovnem izpitu iz upravnega postopka
– ZUP (če ga kandidat ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma druga ustrezna dokazila, ki potrjujejo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti.

Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za določen čas, to
je do 31. 8. 2008, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo opravljal delo v
poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo
in šport, Kotnikova 38, Ljubljana oziroma v
drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Oddelek za kadrovske zadeve (z označbo »za
razpis, šifra 1100-25/2006« – svetovalec«),
Kotnikova 38, Ljubljana. Rok za vlaganje
prijav je 8 dni od dneva objave razpisa 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. Vloge, ki ne bodo
popolne in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija
bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi
predstavitve v vlogi, dokazil, referenc iz
dosedanjega dela oziroma razgovorov s
kandidati. Kandidate bomo o izbiri pisno
obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi razpisa dobite
vsak delovni dan od 10. do 11. ure, na
telefonski številki 01/478-43-95, Urška Zajšek.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za moške in
ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Su 010603/2006
Ob-11385/06
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06-UPB), Višje sodišče v Mariboru, Sodna ul. 14, 2000 Maribor, objavlja
javni natečaj za prosti uradniški delovni
mesti:
– višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) – eno prosto delovno
mesto z delovnim razmerjem za nedoločen čas,
– višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) – eno prosto delovno
mesto z delovnim razmerjem za določen
čas za nadomeščanje javne uslužbenke
na porodniškem dopustu.
Naloge se lahko opravljajo v nazivu višji
pravosodni svetovalec I, višji pravosodni
svetovalec II in višji pravosodni svetovalec III.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom, 40 ur na teden ter s
štirimesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek
88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti dokazila:
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– fotokopijo potrdila o državljanstvu
RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
bo razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem
pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanju zaradi 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 (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
dokazili v 8 dneh od dneva objave javnega
natečaja na naslov: Višje sodišče v Mariboru, Sodna ul. 14, 2000 Maribor.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi sodišča
ali po tel. 02/ 23-47-245.
Višje sodišče v Mariboru
Št. 70/06
Ob-11386/06
Svet Inštituta za matematiko, fiziko in
mehaniko, Univerze v Ljubljani razpisuje
dela in naloge
direktorja inštituta.
Kandidat mora poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje
zahteve:
– da ima naziv visokošolskega učitelja
ali raziskovalnega sodelavca s področja
dejavnosti inštituta,
– da je predložil program razvoja raziskovalne organizacije.
Rok za prijave, ki jih sprejema pisarna
Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana, je 8 dni
po objavi.
Kandidate bomo o izidu obvestili v 15
dneh po koncu zbiranja ponudb.
Inštitut za matematiko,
fiziko in mehaniko
Št. 223/06
Ob-11402/06
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.
RS, št. 96/02), 35. člena Zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 121/91, 451/94 Odl. US: UI-104/92, 8/96) in 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno
gledališče Opera in balet Ljubljana (Ur. l.
RS, št. 56/03) minister za kulturo objavlja
razpis za delovno mesto
ravnatelja oziroma ravnateljice javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan-a kandidat oziroma kandidatka, ki
poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo umetniške ali
humanistične smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– delovne izkušnje s področja dela zavoda;
– sposobnost organiziranja in vodenja
dela v kolektivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje dveh svetovnih jezikov, od
tega vsaj enega aktivno oziroma na višjem nivoju.

Kandidat oziroma kandidatka mora prijavi priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih;
– dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome;
– dokazilo o delovnih izkušnjah – kopijo
delovne knjižice;
– dokazilo o aktivnem oziroma višjem
znanju tujega jezika, ki se izkazuje s certifikatom, oziroma dokazilom o uspešno
opravljenem izpitu iz tujega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju, oziroma
dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku;
– dokazilo o osnovnem znanju tujega
jezika, ki se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), s potrdili o udeležbi na strokovnih srečanjih ali
z dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju – V. stopnja, iz
katerega je razvidno, da je bil kot predmet
tuj jezik (fotokopija spričevala).
Minister za kulturo bo izbranega kandidata oziroma kandidatko po predhodnem
mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda
imenoval za ravnatelja oziroma ravnateljico zavoda za obdobje petih let.
O izidu razpisa bodo kandidati in kandidatke obveščeni v roku 8 dni po izdaji
odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidat/ka pošlje v zaprti
ovojnici s pripisom »Razpis – ravnatelj/-ica
SNG Opera in balet Ljubljana« v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali
na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@
gov.si.
Morebitne informacije dajeta ga. Rifelj, tel. 01/369-59-34 in Tanja Berčon, tel.
01/396-59-33 vsak delovni dan od 12. do
14. ure.
Ministrstvo za kulturo
Št. 102-9/06-1
Ob-11415/06
Svet Zavoda Republike Slovenije za
šolstvo, na podlagi 15. člena Statuta Zavoda RS za šolstvo in sklepa 5. seje Sveta
Zavoda RS za šolstvo z dne 2. 2. 2006
objavlja javni razpis za delovni mesti:
1. direktorja/ico Zavoda Republike
Slovenije za šolstvo,
2. strokovnega/no direktorja/ico Za
voda Republike Slovenije za šolstvo.
Poleg splošnih pogojev, predpisanih z
zakonom, mora kandidat/ka izpolnjevati še
naslednje pogoje:
Ad. 1
Za direktorja/ico je lahko imenovan/na
kandidat/ka, ki:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– izkazuje sposobnost za vodenje Zavoda,
– obvlada najmanj en tuj jezik.
Ad. 2
Za strokovnega/no direktorja/ico Zavoda Republike Slovenije za šolstvo je lahko
imenovan/a kandidat/ka, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo pedagoške smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
s strokovnim vodenjem na področju vzgoje
in izobraževanja,
– obvlada en tuj jezik.
Kandidat/ka pod Ad. 1. in 2 morata v
postopku razpisa predložiti napisano svojo
zamisel o razvoju in delovanju Zavoda.
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Kandidat/ka pod Ad 1. in 2. bosta imenovan/na za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega dela in zamislijo o razvoju in
delovanju Zavoda, naj kandidati pod Ad.
1 in Ad. 2 priporočeno pošljejo v zaprti
kuverti v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Zavoda Republike Slovenije za
šolstvo, Poljanska cesta 28, Ljubljana, z
oznako »Za razpisno komisijo«.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Vse dodatne informacije dobite pri B.
Srebotnjak na tel. 01/300-51-05.
Zavod RS za šolstvo
Št. 23/2006
Ob-11416/06
Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02), 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. l. RS, št. 96/02),
35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št.
12/91 in 8/96), 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda splošne knjižnice Litija (Ur. l. RS, št. 3/04), Svet knjižnice Litija
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja javnega zavoda Knjižnica
Litija.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor
poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo
družboslovne ali humanistične smeri,
– ima opravljen izpit iz bibliotekarske
stroke in osnov računalništva,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
pri delu v knjižnični dejavnosti,
– ima najmanj 4 leta delovnih izkušenj
na vodilnih ali vodstvenih delih,
– kdor strokovno pozna delo knjižnice
in predloži program dela knjižnice za naslednje mandatno obdobje.
Mandat direktorja javnega zavoda traja
pet let.
Nastop dela 1. 1. 2007.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in programom dela naj kandidati/tke v zaprti kuverti
pošljejo v 8 dneh od objave razpisa na
naslov: Knjižnica Litija, Parmova 9, 1270
Litija, s pripisom “Ne odpiraj – prijava na
razpis direktorja knjižnice”.
Kandidati/tke bodo o izbiri obveščeni v
zakonitem roku.
Svet Knjižnice Litija
Št. 340/06
Ob-11420/06
Republika
Slovenija,
Ministrstvo
za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-60-01, faks
01/478-60-58, objavlja javni natečaj za
naslednje prosto delovno mesto:
sekretar/-ka v Sektorju za ekonomiko
javnega zdravstva.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba ali visoka
strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ekonomske smeri;
– najmanj 8 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 sekretar/-ka. Uradnik/-ca bo opravljal/a naloge s področja izravnalnih shem.
Dokazila, ki jih mora kandidat/-ka predložiti:
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– 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 in s polnim delovnim časom. 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. 59
Ob-11431/06
Upravna enota Trebnje ponovno objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
višji referent v Oddelku za občo
upravo in skupne zadeve – za določen
čas (nadomeščanje sodelavke na porodniškem dopustu).
Delo na uradniškem mestu se lahko
opravlja v nazivu višji referent III, višji referent II, višji referent I.
Naloge:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila
o dejstvu,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Pogoji:
– najmanj višja strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
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– strokovni izpit iz upravnega postop-

K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka
ter
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Pisni izjavi, navedeni v predzadnji in zadnji alinei, ob prijavi lahko nadomesti izjava
kandidata. Izbrani kandidat mora predložiti
potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da
ni v kazenskem postopku pred sklenitvijo
pogodbe o zaposlitvi.
Strokovno usposobljenost kandidatov
bo presojala natečajna komisija na podlagi
dokazil predloženih k vlogi z življenjepisom
in na podlagi razgovora s kandidati.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Upravne enote Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
Vsi izrazi, ki so v javnem natečaju zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni za moške ali ženske.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici
z oznako »za javni natečaj« na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, oziroma na el.
naslov: ue.trebnje@gov.si, v roku 8 dni od
dneva objave. Nepopolnih vlog ne bomo
upoštevali.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v 30 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 07/348-22-57 (Zvone Preskar).
Upravna enota Trebnje
Ob-11432/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
generalni direktor Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja javni
natečaj za zasedbo naslednjih uradniških
delovnih mest:
1. Višji referent v Oddelku za prestrukturiranje kmetijstva, živilstva in
ribištva, v Sektorju za razvoj podeželja.
Naloge uradniškega delovnega mesta
se lahko opravljajo v nazivu: višji referent
I, višji referent II in višji referent III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji referent III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– višja strokovna izobrazba, smer: kmetijska, družboslovna ali ekonomska;
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni upravni izpit;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.

Naloge:
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi;
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Pri prijavi se sklicujte na 122-15/2006.
2. Svetovalec v Oddelku za finančno
materialne in tehnične zadeve, v Službi
za splošne zadeve.
Naloge uradniškega delovnega mesta
se lahko opravljajo v nazivu: svetovalec in
svetovalec II.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu svetovalec II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
smer: družboslovna, tehniška – varnostna
ali organizacijska – informatika;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega
jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave.
Naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Delovne naloge se po vsebini nanašajo
na izvajanje aktivnosti v zvezi z varnostno politiko agencije in skladno z veljavno
nacionalno in evropsko regulativo na tem
področju.
Pri prijavi se sklicujte na 122-16/2006.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper kandidata ne sme biti vložena
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– življenjepis;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna
izjava kandidata, da ni bil pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica predložiti pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
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Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita oziroma državnega
izpita iz javne uprave mora ta pogoj izpolniti v letu dni od sklenitve delovnega
razmerja.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim
delom.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Služba za splošne zadeve, Oddelek
za kadrovske zadeve, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov
B.Kalan@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
RS ter spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
dne objave v Uradnem listu RS ter spletnih
straneh Ministrstva za javno upravo. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Vloge, ki ne bodo popolne in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Dodatne informacije dobite po telefonski številki 01/478-92-62 – Katarina Hočevar Podgoršek.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja
Št. 117/06
Ob-11537/06
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 zunanje zadeve na
podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
013-188/2005/11 z dne 13. 3. 2006 objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
evropske zadeve in politično bilateralo
v Ministrstvu za zunanje zadeve.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen diplomatski
izpit;
– morajo obvladati uradni jezik;
– aktivno morajo obvladati dva tuja jezika, od tega enega svetovnega;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba ali drugega

ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje
na ustrezni stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem diplomatskem izpitu;
– certifikat Državnega izpitnega centra
o višjem znanju dveh tujih jezikov, od tega
enega svetovnega jezika oziroma potrdilo o aktivnem znanju dveh tujih jezikov,
od tega enega svetovnega jezika s strani
ustrezne ustanove;
– 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 »Strogo
tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/01, 48/03, 101/03);
– varnostno potrdilo za dostop do tajnih
podatkov NATO;
– varnostno potrdilo za dostop do tajnih
podatkov EU.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave in/ali diplomatskega izpita, 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 aktivno znanje dveh tujih jezikov, od tega znanje enega svetovnega jezika. Pri znanju vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo
angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
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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«.
Na predlog ministra za zunanje zadeve
bo izbranega kandidata za generalnega
direktorja Direktorata za evropske zadeve
in politično bilateralo v Ministrstvu za zunanje zadeve imenovala Vlada Republike
Slovenije za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal
v nazivu pooblaščenega ministra oziroma
veleposlanika (sekretarja) z možnostjo
napredovanja v naziv veleposlanik (višji
sekretar), na sedežu organa v Ljubljani,
Prešernova 25.
Generalni direktor Direktorata za evropske zadeve in politično bilateralo v Ministrstvu za zunanje zadeve 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, mag. Marko Starman,
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
48, Ljubljana, tel. 01/478-73-52. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija
glede na strokovno usposobljenost ocenila
kot primerne in ostalim kandidatom za položaj, bo predsednik posebne natečajne
komisije izdal sklep. Neizbrani kandidati
bodo v roku 8 dni od dneva imenovanja
izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-11546/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 –
UPB1, št. 62/05, 75/05 in 113/05) Ministrstvo za okolje in prostor objavlja prosto
delovno mesto:
1. Namestnika generalnega direktorja (m/ž) v Direktoratu za prostor za oprav
ljanje strokovnih nalog s področja dela
direktorata, s poudarkom na strokovnih
nalogah povezanih s pripravo občinskih
prostorskih aktov in vzpostavitvijo prostorskega informacijskega sistema. Delovno
mesto namestnika generalnega direktorja
je uradniško delovno mesto, ki se lahko
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opravlja v nazivu sekretar. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu
sekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem naravoslovne, družboslovne ali druge
ustrezne smeri;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazali delovne izkušnje na
področju priprave občinskih prostorskih
aktov.
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 »strogo tajno«.
2. Vodjo sektorja (m/ž) v Direktoratu
za prostor, v Sektorju za prostorski regionalni razvoj za opravljanje strokovnih nalog, povezanih s strateškim in razvojnim
načrtovanjem, in vodenja sektorja. Delovno mesto vodja sektorja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
podsekretar ali sekretar. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem arhitekturne, krajinsko arhitekturne ali
druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazali delovne izkušnje na
področju sistema strateškega in razvojnega načrtovanja.
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«.
3. Podsekretarja (m/ž) v Direktoratu za
prostor, v Sektorju za pravno – sistemsko
in informacijsko podporo za opravljanje
strokovnih nalog s področja sistema urejanja prostora, s poudarkom na implementaciji politike in prava EU. Delovno mesto
podsekretarja je uradniško delovno mesto,
ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar
ali sekretar. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna
izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem arhitekturne, krajinsko arhitekturne, pravne, gradbene ali druge ustrezne
smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazali delovne izkušnje na
področju sistema urejanja prostora in sodelovanja v projektih na evropski ravni.
4. Podsekretarja (m/ž) v Direktoratu za
prostor, v Sektorju za pravno – sistemsko
in informacijsko podporo za opravljanje
strokovnih nalog s področja vzpostavitve
prostorskega informacijskega sistema.
Delovno mesto podsekretarja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih podsekretar ali sekretar. Javni/a

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem krajinsko – arhitekturne, geografske,
arhitekturne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja angleškega
jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke,
ki bodo izkazali delovne izkušnje na področju prostorskih informacijskih sistemov.
Predpisane delovne izkušnje za delovno mesto namestnika generalnega direktorja, vodje sektorja in podsekretarja se
skrajšajo za tretjino v primeru, da kandidat/ka ima univerzitetno izobrazbo s specializacijo, magisterijem ali doktoratom.
Z izbranimi kandidati za navedena prosta delovna mesta bomo sklenili delovno
razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidati bodo delo
opravljal/a na sedežu Ministrstva za okolje
in prostor, Direktorata za prostor, Dunajska
c. 21, Ljubljana.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja in kandidati/ke, ki
nimajo opravljenega strokovnega izpita iz
upravnega postopka, ga morajo opraviti
najkasneje v roku šestih mesecev od sklenitve delovnega razmerja.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diplome, pridobljene v
RS ali nostrificirane tuje diplome);
– fotokopijo dokazila, iz katerega je razvida delovna doba (delovne knjižice ali drugega ustreznega potrdila);
– potrdilo ali izjavo kandidata/ke o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da kandidat/ka ni bil/a obsojena na pogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev;
– potrdilo ali izjavo kandidata/ke o tem,
da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji alinei;
– kandidat, ki se prijavlja na delovno
mesto pod točko 1. mora priložiti pisno
izjavo, da soglaša, da se bo zanj opravilo
varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »strogo tajno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih;
– kandidat, ki se prijavlja na delovno
mesto pod točko 2. mora priložiti pisno
izjavo, da soglaša, da se bo zanj opravilo
varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku
presojala strokovno usposobljenost kandidatov/k na podlagi predstavitve v vlogi,
dokazil, referenc, razgovorov ali s preizkusom usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v
osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Oddelek za kadrovske zadeve, Dunajska 48, Ljubljana (s pripisom: za javni natečaj, oznaka delovnega

mesta z zaporedno številko objave) ali na
elektronski naslov suzana.rudez@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-72-48 (Suzana Rudež).
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 110-82/2006-31111
Ob-11566/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št.
23/2005 – uradno prečiščeno besedilo in
27/2006):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
kazenskem oddelku Višjega sodišča v
Ljubljani
in
1 prosto mesto višjega sodnika na
civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani, ki bo razporejen v senat za izvršilne zadeve.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega
sodnika, določene v 11. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-83/2006-31111
Ob-11567/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS,
št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 27/06):
a) 2 prosti mesti medokrajnih sodnikov na Okrajnem sodišču v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona
o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-81/2006-31111
Ob-11568/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS,
št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 27/06):
a) 3 prosta mesta medokrajnih sodnikov na Okrajnem sodišču v Kopru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona
o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 110-84/2006-31111
Ob-11569/06
Ministrstvo za pravosodje na podlagi
Pristopne pogodbe k Evropski uniji, ki jo je
Republika Slovenija podpisala 16. aprila
2003 v Atenah (objavljena v UL L 236 in
UL C 227 E, 23. 9. 2003) ter na podlagi 4.
člena Zakona o predlaganju kandidatov iz
Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Ur. l. RS, št. 64/01 in 59/02)
razpisuje:
1 mesto za sodnika Sodišča prve
stopnje v Luksemburgu.
Razpisni pogoji:
– oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev
na sodniško mesto vrhovnega sodnika po
določbah zakona, ki ureja sodniško službo
ali oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev
za sodnika ustavnega sodišča,
– visok moralni in strokovni ugled ter
nepristranskost,
– aktivno znanje jezika ali vsaj enega
od jezikov, ki se pri sodišču uporabljajo kot
uradni jezik.
Sodnik bo imenovan za obdobje od
7. 10. 2006 do 31. 8. 2007.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti
v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-11582/06
Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02),
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Jožeta Mazovca (Uradni list RS, št.
59/00), Pravilnika o pogojih za izvajanje
knjižnične dejavnosti kot javne službe
(Uradni list RS, št. 73/03), Statuta Knjižnice Jožeta Mazovca in Poslovnika o delu
Knjižnice Jožeta Mazovca, Svet Knjižnice
Jožeta Mazovca razpisuje dela in naloge
direktorja javnega zavoda Knjižnice
Jožeta Mazovca za mandatno obdobje
pet let.
1. Kandidat/kandidatka za direktorja
javnega zavoda mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora najmanj univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične
smeri,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od
tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno obvladati vsaj en svetovni jezik.
2. Kandidat/kandidatka za direktorja je
dolžan/dolžna predložiti ob prijavi na razpis, poleg zahtevane dokumentacije, kratek življenjepis in program razvoja zavoda
za mandatno obdobje. Mandatno obdobje
traja pet let.
3. Kandidat/kandidatka dokazuje izpolnjevanje pogojev s predložitvijo listinske
dokumentacije v originalnem izvodu ali
kopiji, overjeni pri notarju ali na upravni
enoti, in sicer:
– univerzitetno izobrazbo z diplomo
ustrezne izobraževalne organizacije;
– strokovni izpit iz bibliotekarstva z
veljavnim potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu iz bibliotekarske stroke Ko-

misije za priznavanje kvalifikacij bibliotekarske stroke pri Narodni in univerzitetni
knjižnici;
– aktivno obvladovanje vsaj enega svetovnega jezika z veljavno listino – potrdilom institucije, pooblaščene za izdajanje
takšnih potrdil.
4. Prijava na razpis z življenjepisom in
s potrebno in zahtevano dokumentacijo,
mora biti oddana najkasneje 15. dan od
dneva objave razpisa na naslov Knjižnica
Jožeta Mazovca, Zaloška 61, 1110 Ljubljana, s pripisom »za razpis direktorja«.
5. Kandidati/kandidatke bodo o imenovanju obveščeni v roku 15 dni po odločitvi
ustanovitelja o soglasju k imenovanju.
Knjižnica Jožeta Mazovca
Št. 100-29/2006
Ob-11585/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - ZJUUPB2) objavlja Upravna enota Laško javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Oddelku za gospodarstvo in kmetijstvo ter občo upravo v
Upravni enoti Laško, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, II ali I.
Pogoji: najmanj visoka strokovna izobrazba agronomske, upravne, ekonomske
ali pravne smeri, najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, ter strokovni izpit iz upravnega postopka.
Poleg posebnih pogojev mora kandidat
izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava,
ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
Pisni vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kolikor ga ima, sicer
bo moral izbrani kandidat izpit opraviti v
roku enega leta po sklenitvi delovnega raz
merja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ni starejše
od 3 mesecev,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od 3 mesecev.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas in s
polnim delovnim časom. Delo se opravlja
na lokaciji Mestna ulica 2, Laško.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
03/733-88-02 – ga. Pinter.
Pisne vloge z dokazili posredujte v roku
8 dni na naslov: Upravna enota Laško,
Mestna ulica 2 Laško oziroma na elektronski naslov: ue.lasko@gov.si. Na ovojnici je
potrebno označiti »Javni natečaj – ne odpiraj«. Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po preteku razpisnega roka.
Upravna enota Laško
Št. 103/06
Ob-11592/06
Svet Osnovne šole Mozirje, Šolska
ulica 23, 3330 Mozirje, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno
z Zakonom o organizaciji in financiranju
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vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole, zato se
bo vsak kandidat predstavil učiteljskemu
zboru in svetu šole.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2006
oziroma skladno s soglasjem ministra k
imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih
izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela
šole za mandatno obdobje pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet šole Osnovne šole Mozirje, Šolska
ulica 23, 3330 Mozirje, z oznako »Prijava
za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Mozirje
Št. 110-86/2006-31111
Ob-11685/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS,
št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 27/06):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 101-01-0001/2005
Ob-11716/06
Občina Žalec, Savinjske čete 5, Žalec,
objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto v občinski upravi, oddelku za premoženjske in splošne zadeve:
vodja oddelka za premoženjske in
splošne zadeve, ki se bo izvajal v nazivu
višjega svetovalca I.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri;
– imeti najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– imeti opravljen državni izpit iz javne
uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– obvladati delo z računalnikom in računalniškimi programi;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
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– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice za dokazovanje delovne dobe;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjave 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.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave mora ta pogoj
izpolniti v enem letu po sklenitvi delovnega
razmerja. Zaželen je opravljen pravniški
državni izpit.
V izbranem postopku bomo na podlagi
meril izbirnega postopka preverjali usposobljenosti kandidatov, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje
z ustnim ali pisnim preverjanjem: poznavanja problematike področja, strokovne
uveljavljenosti na področju, poznavanja
pravne ureditve področja in poznavanja
načrtovanja in uporabe proračunskih sredstev. Poznavanje delovanja lahko kandidati
izkažejo tudi s pisnimi dokazili in referencami. Z razgovorom s posameznim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje natečaja pa se

Druge objave
Št. 511/2006
Ob-11417/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana in
Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje objavljata na podlagi 44. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03, 77/03) ter sklepa Vlade
Republike Slovenije o soglasju na Program
oddaje nepremičnin - kletnih prostorov v
Splošni bolnišnici Celje, v zakup, po metodi javne ponudbe, ki je bil sprejet na 67.
redni seji dne 30. 3. 2006 pod točko 6.6.
javno ponudbo
z zbiranjem ponudb za oddajo
nepremičnine v zakup
I. Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljub
ljana.
Uporabnik in organizator postopka javne ponudbe: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova ulica 5, Celje.
II. Opis predmeta oddaje v zakup
Neizdelani poslovni prostori v kletni etaži Splošne bolnišnice Celje v dokončani
III. gradbeni fazi na naslovu Oblakova 5, v
površini 1746 m2, ki jih mora izbrani zakupnik pred koriščenjem dokončati v skladu
z minimalnimi tehničnimi pogoji za finalizacijo, ki so določeni z razpisno dokumentacijo. Zakupnik lahko prostore oddaja v
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bodo ugotavljale komunikacijske veščine
in vodstvene sposobnosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal na
sedežu Občine Žalec, Savinjske čete 5,
Žalec. Kandidat bo delo opravljal v nazivu
višji svetovalec I.
Kandidati pošljejo pisne prijave s potrebnimi dokazili v zaprti ovojnici z označbo
»za javni natečaj« z navedbo delovnega
mesta na naslov: Občina Žalec, Savinjske čete 5, 3310 Žalec v roku osem dni
po objavi.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik natečajne komisije Stojan Praprotnik, Savinjske
čete 5, 3310 Žalec, tel. 713-64-08.
Komisija bo izbrala kandidata, ki se bo v
izbirnem postopku v skladu z merili izkazal
najbolj strokovno usposobljen. Če nihče od
prijavljenih kandidatov po merilih izbirnega
postopka ni dovolj strokovno usposobljen
za uradniško delovno mesto, se lahko javni natečaj ponovi, prijavljenim kandidatom
pa se vroči obvestilo o neuspelem javnem
natečaju.
Kandidatom, ki jih bo natečajna komisija, glede na strokovno usposobljenost ter
v skladu z merili ocenila kot primerne, bo
predsednik izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Kandidat
in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni
od dneva imenovanja izbranega kandidata
pisno obveščeni o izbiri.
Občina Žalec

podzakup za izvajanje dejavnosti v skladu
z razpisno dokumentacijo.
Za zagotovitev uporabe prostorov mora
zakupnik pridobiti projektno in upravno dokumentacijo in opraviti dela, kar je vse
predvideno z razpisno dokumentacijo.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne ponudbe: zakupna pogodba.
IV. Razpisna dokumentacija: zainteresirani ponudniki lahko razpisno dokumentacijo za pripravo ponudbe dvignejo v
Splošni bolnišnici Celje, Oblakova ulica 5,
Celje, tajništvo službe za investicije, preskrbo in vzdrževanje vsak dan od 8. do 12.
ure do 2. 6. 2006.
1. Izklicna cena nepremičnine:
Izklicna cena začetne vrednosti zakupnine je 8,600.000 SIT, najnižji znesek, za
katerega je možno izklicno ceno zvišati, je
100.000 SIT.
Izklicna cena znižane zakupnine je 0,42
EUR/m2 mesečno, najnižji znesek, za katerega je možno višati izklicno ceno zakupnine je 0,05 EUR.
Izklicna doba zakupa je največ 138
mesecev, najmanjše obdobje nižanja je 6
mesecev.
V izklicni ceni začetne vrednosti zakupnine in znižane zakupnine niso vsebovani
stroški elektrike, vode, ogrevanja, čiščenja,
in ostali stroški uporabe in upravljanja.
2. Pisne ponudbe (z navedbo pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice) morajo prispeti oziroma biti vročene v zaprti ovojnici
z oznako Ne odpiraj – javna ponudba, najkasneje do dne 5. 6. 2006 do 12. ure na
naslov: Splošna bolnišnica Celje, Oblako-

va ulica 5, Celje, tajništvo službe za investicije, preskrbo in vzdrževanje.
3. Ponudbo lahko podajo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom kavcije v višini 10% od izklicne
cene začetne zakupnine tj. varščino v višini
860.000 SIT, na transakcijski račun Ministrstva za zdravje št. 01100-6300109972,
sklic na št. 1827111-7141998-22900005.
Ponudbe ne morejo podati cenilec, člani komisije in z njimi povezane osebe.
Po končanem postopku izbora se plačana kavcija, brez obresti, v roku 15 dni vrne
tistim ponudnikom, ki v postopku javne ponudbe niso uspeli. Uspelemu ponudniku
pa se plačana kavcija všteje v ceno.
4. Način in rok plačila zakupnine: zakupnik tj. najugodnejši ponudnik mora
pogodbo podpisati v 30 dneh po odpiranju ponudb. Plačilo začetne vrednosti zakupnine je v 8 dneh po podpisu pogodbe, na transakcijski račun Ministrstva za
zdravje št. 01100-6300109972, sklic na št.
18 27111-7141998-22900005, pri čemer se
položena kavcija všteje v zakupnino. Plačilo celotne začetne vrednosti zakupnine v
roku 8 dni po podpisu pogodbe je bistvena
sestavina pravnega posla.
5. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v 4. točki IV. poglavja ne sklene
pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali
začetne zakupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima lastnik – zakupodajalec
pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
V. Drugi pogoji zakupa:
1. kletni prostori s pripadajočim
zemljiščem(dostop do objekta) se oddajajo
po načelu pokazano-videno-oddano.
2. kletni prostori s pripadajočim zemljiščem bodo oddani zakupniku, ki bo, ob
izpolnjevanju vseh drugih pogojev razpisa,
ponudil najugodnejšo ponudbo v skladu
z merili, določenimi v razpisni dokumentaciji.
3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja izklicne cene ne vsebujeta nobenih
davščin.
4. Zakup vključuje investicijo zakupa v
zakupljene prostore, ki jo bosta zakupodajalec in upravljavec priznala v višini do
511 €/m2, pod pogojem, da bodo sredstva
dejansko vložena.
VI. Pogoji za sodelovanje v postopku
oddaje kletnih prostorov v zakup po metodi
javne ponudbe
Ponudniki morajo ponudbo izdelati v
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije in izkazati izpolnjevanje zahtevanih pogojev in sposobnosti s potrdili in dokumenti
v skladu z razpisno dokumentacijo.
VII. Postopek:
1. Odpiranje ponudb bo potekalo v
Splošni bolnišnici Celje, na naslovu Oblakova ulica 5, Celje, sejna soba službe za
investicijo, preskrbo in vzdrževanje, 5. 6.
2006, ob 13. uri.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani le ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje.
3. Ponudbe pod izklicno ceno zakupnine ne bodo upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 8 dni
po izbiri.
5. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.
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VIII. Drugo
Vlada RS ali Komisija za izvedbo postopka oddaje lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi in sicer vse do sklenitve pravnega posla.
Vse informacije v zvezi s oddajo v zakup in ogledom nepremičnin morebitni ponudniki dobijo v Splošni bolnišnici Celje,
Oblakova ulica 5, Celje, tajništvo službe
za investicije, preskrbo in vzdrževanje, tel.
03/423-30-62, faks 03/423-37-55 po pošti
ali po faksu do 26. 5. 2006.
Ministrstvo za zdravje,
Splošna bolnišnica Celje
Št. 430-00-39/2000
Ob-11545/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) razpisuje
javno ponudbo
prodaje nepremičnin
1. Predmet prodaje: poslovni prostori v
objektu A, B, E, I in J v nekdanji vojašnici
v Melju, Maribor.
1. Poslovni prostori v objektu A, Meljska cesta 36, Maribor
1. Poslovna prostora, št. 1 in 2, v kleti (sedaj uporabnik in investitor v obnovo
poslovnih prostorov je Branko Križ s.p.), v
izmeri 280,24 m2, parc. št. 422/4 in 422/29,
k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 29,850.000 SIT.
2. Poslovni prostor, št. 3, v pritličju
objekta (sedaj uporabnik in investitor v
obnovo poslovnega prostora je Pekarna
Jager d.o.o.), v izmeri 213,17 m2, parc. št.
422/4 in 422/29, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 20,150.000 SIT.
3. Poslovni prostor, št. 4, v pritličju
objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je družba J &
MCO), v izmeri 81,48 m2, parc. št. 422/4 in
422/29, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 7,750.000 SIT.
4. Poslovni prostor, št. 5, v pritličju
objekta (sedaj uporabnik in investitor v
obnovo poslovnega prostora je Aleksander Kamenik), v izmeri 42,30 m2, parc. št.
422/4 in 422/29, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 4,100.000 SIT.
5. Poslovni prostor, št. 6, v pritličju
objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je družba La
Mirjam d.o.o.), v izmeri 22,42 m2, parc. št.
422/4 in 422/29, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 2,150.000 SIT.
6. Poslovni prostor, št. 7, v pritličju
objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Igor Konfidenti), v izmeri 77,48 m2, parc. št. 422/4 in
422/29, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 11,100.000 SIT.
7. Poslovni prostor, št. 9, v pritličju
objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je družba Videomat), v izmeri 47,16 m2, parc. št. 422/4 in
422/29, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 4,500.000 SIT.
8. Poslovni prostor, št. 10, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je MCA
Trade d.o.o.), v izmeri 116,52 m2, parc. št.
422/4 in 422/29, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 11,050.000 SIT.
9. Poslovni prostor, št. 11, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investi-

tor v obnovo poslovnega prostora je družba MM Obloge), v izmeri 91,20 m2, parc. št.
422/4 in 422/29, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 8,650.000 SIT.
10. Poslovni prostor, št. 12, v prvem
nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je
M. T. B: d.o.o.), v izmeri 67,03 m2, parc. št.
422/4 in 422/29, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 7,180.000 SIT.
11. Poslovni prostor, št. 14, v prvem
nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je
Janko Zorec), v izmeri 22,28 m2, parc. št.
422/4 in 422/29, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 2,150.000 SIT.
12. Poslovni prostor, št. 15, v prvem
nadstropju objekta (sedaj uporabnik in
investitor v obnovo poslovnega prostora
je Meltal – Rado Snežič d.n.o.), v izmeri
261,88 m2, parc. št. 422/4 in 422/29, k.o.
Melje.
Izhodiščna cena: 40,480.000 SIT.
13. Poslovni prostor, št. 16, v prvem
nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je
Dejan Čolnik), v izmeri 47,38 m2, parc. št.
422/4 in 422/29, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 7,360.000 SIT.
14. Poslovni prostor, št. 17, v mansardi objekta (sedaj uporabnik in investitor v
obnovo poslovnega prostora je Mikrodata
GIS d.o.o.), v izmeri 233,43 m2, parc. št.
422/4 in 422/29, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 30,500.000 SIT.
15. Poslovni prostor, št. 18, v mansardi objekta (sedaj uporabnik in investitor v
obnovo poslovnega prostora je Janko Zorec), v izmeri 198,48 m2, parc. št. 422/4 in
422/29, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 29,300,000 SIT.
16. Poslovni prostor, št. 19a, v mansardi objekta, (sedaj uporabnik in investitor v
obnovo poslovnega prostora je G.T.T.G.
d.o.o.), v izmeri 117,39 m2, parc. št. 422/4
in 422/29, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 12,550.000 SIT.
17. Poslovni prostor, št. 19b, v mansardi objekta, (sedaj uporabnik in investitor v
obnovo poslovnega prostora je G.T.T.G.
d.o.o.), v izmeri 117,69 m2, parc. št. 422/4
in 422/29, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 12,600.000 SIT.
2. Poslovni prostori v objektu B, Ulica
heroja Šaranoviča 27–29, Maribor:
1. Poslovni prostor, št. 21, v kleti objekta, (sedaj uporabnik in investitor v obnovo
poslovnega prostora je Night club Krpan
d.o.o.), v izmeri 927,02 m2, parc, št. 422/4
in 422/29, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 270,000.000 SIT.
2. Poslovni prostor, št. 18, v pritličju
objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Pirat d.o.o.), v
izmeri 123,31 m2, parc. št. 422/10, 422/21
in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 10,200.000 SIT.
3. Poslovni prostor, št. 19, v pritličju
objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Vojko Pranjc),
v izmeri 189,48 m2, parc. št. 422/10, 422/21
in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 15,700.000 SIT.
4. Poslovni prostor, št. 20, v pritličju
objekta (poslovni prostor je prazen, investitor v obnovo prostora je bila nekdanja najemnica družba E-Statik), v izmeri 653,03
m2, parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20,
k.o. Melje.
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Izhodiščna cena: 53,900.000 SIT.
5. Poslovni prostori, št. 1, 2 in 3, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik
in investitor v obnovo poslovnih prostorov
je Društvo plesnih dejavnosti Rolly), v izmeri 219,31 m2, parc. št. 422/10, 422/21 in
422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 19,050.000 SIT.
6. Poslovni prostor št. 4, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Deming d.o.o.), v izmeri 70,49 m2, parc. št.
422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 5,870.000 SIT.
7. Poslovni prostor, št. 5, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Marjan Bogadi), v izmeri 18,14 m2, parc. št.
422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 1,570.000 SIT.
8. Poslovni prostori, št. 6, 7 in 8, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik
in investitor v obnovo poslovnih prostorov
je Boštjan Gutman), v izmeri 66,9 m2, parc.
št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 5,600.000 SIT.
9. Poslovni prostor, št. 9, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Matvoz d.o.o.), v izmeri 42,68 m2, parc. št.
422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 3,600.000 SIT.
10. Poslovni prostor, št. 10, v prvem
nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je
Vlado Purič), v izmeri 20,16 m2, parc. št.
422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 1,700.000 SIT.
11. Poslovni prostori, št. 11, 12 in 13, v
prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik
in investitor v obnovo poslovnih prostorov
je Webo d.o.o.), v izmeri 67,56 m2, parc. št.
422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 5,620.000 SIT.
12. Poslovni prostor, št 14a, v prvem
nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je
Leopold Mavsar), v izmeri 32,17 m2, parc.
št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 2,700.000 SIT.
13. Poslovni prostor, št. 14b, v prvem
nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je
Minasta d.o.o.), v izmeri 37,35 m2, parc. št.
422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 3,150.000 SIT.
14. Poslovna prostora, št. 15. in 16., v
prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik
in investitor v obnovo poslovnih prostorov
je Avtoprevoz Gramet Trade d.o.o.), v izmeri 122,37 m2, parc. št. 422/10, 422/21 in
422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 10,150.000 SIT.
15. Poslovni prostor, št. 17, v prvem
nadstropju objekta (prostor je prazen, investitor v obnovo poslovnega prostora je
nekdanji najemnik Biljard klub), v izmeri 96,94 m2, parc, št. 422/10, 422/21 in
422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 7,050.000 SIT.
16. Poslovni prostor, št. 7, v drugem
nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je
Vladimir Huber), v izmeri 24,71 m2, parc.
št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 2,100,000 SIT.
17. Poslovni prostor, št. 8, v drugem
nadstropju objekta, (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je
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Marko Donko), v izmeri 19,12 m2, parc. št.
422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 1,630.000 SIT.
18. Poslovni prostor, št. 11, v drugem
nadstropju objekta (prostor je prazen, investitor v obnovo poslovnega prostora je bila
nekdanja najemnica družba Emada d.o.o.),
v izmeri 26,67 m2, parc. št. 422/10, 422/21
in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 2,240.000 SIT.
3. Poslovni prostori v objektu E, Ulica
heroja Jevtiča 5, Maribor:
1. Poslovni prostor, št. 1, v pritličju
objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Dora Grandošek), v izmeri 79,58 m2, parc. št. 422/12 in
422/25, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 8,520.000 SIT.
2. Poslovni prostor, št. 2, v pritličju
objekta, (sedaj uporabnik in investitor v
obnovo poslovnega prostora je Smart Com
d.o.o.), v izmeri 31,02 m2, parc. št. 422/12
in 422/25, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 3,350.000 SIT.
3. Poslovni prostor, št. 3, v pritličju
objekta (sedaj uporabnik in investitor
v obnovo poslovnega prostora je Telem
d.o.o.), v izmeri 51,62 m2, parc. št. 422/12
in 422/25, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 5,550.000 SIT.
4. Poslovni prostor, št. 4, v pritličju
objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Viva Dental
d.o.o.), v izmeri 79,58 m2, parc. št. 422/12
in 422/25, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 8,500.000 SIT.
5. Poslovni prostor, št. 5, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Telem
d.o.o.), v izmeri 86,90 m2, parc. št. 422/12
in 422/25, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 9,300.000 SIT.
6. Poslovni prostor, št. 7, v prvem nadstropju objekta, (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Prokom d.o.o.), v izmeri 121,09 m2, parc. št.
422/12 in 422/25, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 12,950.000 SIT.
7. Poslovni prostor, št. 8, v drugem
nadstropju objekta (prostor je prazen, prej
uporabnik PIN d.o.o.), v izmeri 336,94 m2,
parc. št. 422/12 in 422/25, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 35,900.000 SIT.
8. Poslovni prostor, št. 9, v mansardi
objekta, (prostor je prazen, prej uporabnik
PIN d.o.o.), v izmeri 321,75 m2, parc. št.
422/12 in 422/25, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 31,200.000 SIT.
4. Poslovni prostori v objektu I, Ulica
heroja Jevtiča 9, Maribor:
1. Poslovna prostora, št. 1 in 2, v pritličju objekta (sedaj uporabnik in investitor
v obnovo poslovnih prostorov je Odstotek
d.o.o.), v izmeri 90,31 m2, parc. št. 422/11
in 422/22, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 8,600.000 SIT.
2. Poslovni prostor, št. 3, v pritličju
objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Zen & Co
d.o.o.), v izmeri, 65,92 m2, parc. št. 422/11
in 422/22, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 6,300.000 SIT.
3. Poslovni prostor, št. 4, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Proing
d.o.o.), v izmeri 93,34 m2, parc. št. 422/11
in 422/22, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 9,980.000 SIT.
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4. Poslovni prostor, št. 5, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Zen
& Co d.o.o.), v izmeri 47,63 m2, parc. št.
422/11 in 422/22, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 5,120.000 SIT.
5 Poslovni prostor, št. 6, v kleti objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo
poslovnega prostora je Indicij d.o.o.), v izmeri 91,03 m2, parc. št. 422/11 in 422/22,
k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 4,500.000 SIT.
5. Poslovni prostori v objektu J, Ulica
kraljeviča Marka, 14, Maribor:
1. Poslovni prostor, št. 8, v kleti objekta
(prostor je prazen, prej uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Igor
Podgorelec), v izmeri 97,13 m2, parc. št.
422/9, 422/17 in 422/18, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 3,800.000 SIT.
2. Poslovni prostor, št. 5, v pritličju
objekta (sedaj uporabnik in investitor v
obnovo poslovnega prostora je Lazura
d.o.o.), v izmeri 174,91 m2, parc. št. 422/9,
422/17 in 422/18, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 16,810.000 SIT.
3. Poslovni prostor, št. 3, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Lazura d.o.o.), v izmeri 19,20 m2, parc. št.
422/9, 422/17 in 422/18, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 1,900.000 SIT.
4. Poslovni prostor, št. 6, v pritličju
objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Elektro strojni
inženiring d.o.o.), v izmeri 51,21 m2, parc.
št. 422/9, 422/17 in 422/18, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 4,950.000 SIT.
II. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine se prodajo v celoti po
sistemu videno – kupljeno.
2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, katerega bo izbrala
pristojna komisija.
3. Podpis pogodbe in plačilo kupnine:
kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu prodajne pogodbe (v 30 dneh po odpiranju ponudb) pogodbo podpiše in po
prejemu pogodbe, podpisane s strani obeh
pogodbenih strank, plača kupnino v roku
8 dni na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS, št. 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-32000000; položena
varščina se všteje v kupnino.
4. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Vse davčne dajatve na promet
nepremičnin in stroške v zvezi s prenosom
lastništva plača kupec.
5. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen
v 4. točki, ne sklene pogodbe in je krivda
na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino.
6. Nepremičnina preide v last kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
7. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec
izstavi kupcu po plačilu celotne kupnine.
8. V primeru, da bo za ponudbo iste
nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo v enaki višini, se bo med ponudniki
opravila javna dražba takoj po odpiranju
ponudb.

Najmanjši dvig ponudbene cene:
– od 1,000.000 SIT do 5,000.000 SIT
za 400.000 SIT;
– od 5,000.000 SIT do 10,000.000 SIT
za 600.000 SIT;
– od 10,000.000 SIT do 20,000.000 SIT
za 800.000 SIT;
– od 20,000.000 SIT do 30,000.000 SIT
za 1,000.000 SIT;
– od 30,000.000 SIT do 40,000.000 SIT
za 1,500.000 SIT;
– od 40,000.000 SIT naprej za
2,000.000 SIT.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji poslovnih prostorov na podlagi javne ponudbe:
1. Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od
izhodiščne cene poslovnega prostora na
transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-32000000.
2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za
katero daje ponudbo (kraj, ulica in hišna
št., nadstropje ter št. poslovnega prostora)
in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa za primer vračila varščine,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe oziroma izpis
iz ustreznega registra in davčno številko
oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in
s.p., ipd.),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki
ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le pravne osebe in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahtevajo potrdila za slovenske pravne osebe. Če takega potrdila ni mogoče
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR),
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
V primeru, da je kupec poslovnega prostora sedanji uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora, se bo kupnina
zmanjšala za znesek investicijskih vlaganj
in plačil po sofinancerskih pogodbah, katere so uporabniki sklepali z MO Maribor,
Komunalno direkcijo Maribor ali z družbo
MTB d.o.o., Ul. Štauhovih 39, Maribor, za
obnovo in usposobitev objektov, v katerih
so locirani posamezni poslovni prostori.
Če bo sedanji uporabnik in investitor
tudi ponudnik za odkup poslovnega prostora, bo moral, skupaj z drugimi zahtevanimi dokumenti, dostaviti tudi fotokopijo
sofinancerske pogodbe in verodostojno

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dokazilo o plačilu zneska po sofinancerski
pogodbi.
Ta dokazila bo pred podpisom prodajne
pogodbe pregledala in verificirala pooblačena ocenjevalka nepremičnin, ki je opravila tudi cenitev poslovnih prostorov in zemljišč v nekdanji vojašnici Melje, Maribor.
Če bo ocenjevalka nepremičnin dokazila o
plačilu verificirala kot verodostojna, se bo
to upoštevalo pri prodajni ceni poslovnega
prostora.
IV. Postopek:
1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta
55, Ljubljana, do 10. 5. 2006 do 12. ure.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: “Ponudba za nakup nepremičnin
SGN-10/05/2006 – Ne odpiraj”. Na zadnji
strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.
3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne
bodo upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po
njegovi izbiri.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina, brez
obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.
V. Ustavitev postopka: komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem primeru pridržuje pravico, da lahko s
soglasjem predstojnika postopek prodaje
ustavi vse do sklenitve pravnega posla.
VI. Drugo:
– ponudbe za poslovne prostore v
objektih A, E in I bo komisija odpirala 10. 5.
2006 ob 12. uri;
– ponudbe za poslovne prostore v
objektih B in J bo komisija odpirala 11. 5.
2006 ob 12. uri.
Odpiranje bo potekalo v sejni sobi, štev.
327, v 3. nadstropju Sektorja za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za
obrambo RS, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
Ogled poslovnih prostorov v vseh petih objektih (A, B, E, I in J) bo možen dne
4. 5. 2006 med 10. in 14. uro. Predstavniki
Ministrstva za obrambo RS bodo zainteresirane osebe za ogled poslovnih prostorov
čakale pred objektom B, Ul. heroja Šaranoviča 27–29, Maribor.
Ministrstvo za obrambo
Št. 478-94/2006/1
Ob-11606/06
Na podlagi 60. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS št. 12/03, 77/03), Ministrstvo za
javno upravo razpisuje
javno ponudbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javne ponudbe:
a) odprodaja zasedenih stanovanj:
1. zasedeno stanovanje št. 7 v Kozini,
Rodiška 7, v izmeri 61,50 m2, ponudbena
cena: 14,500.000 SIT,
2. zasedeno stanovanje št. 11a v Kozini, Rodiška 7, v izmeri 61,50 m2, ponudbena cena: 13,512.000 SIT;

b) oddaja v najem poslovnega prostora št. 2 v objektu št. 15 v izmeri 12,64
m2 na MMP Obrežje, mesečna najemnina:
80.000 SIT.
K poslovnim prostorom spada sorazmeren del skupnih prostorov.
Mesečna najemnina bo določena v
EUR, plačevala pa se bo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan izdaje računa.
3. Predmet javne dražbe:
1. nadstrešnica na MMP Gruškovje, izklicna cena: 2,275.000 SIT.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
mora biti sklenjena v roku 30 delovnih dni
po opravljeni javni ponudbi oziroma dražbi. Dodatne informacije na Ministrstvu za
javno upravo, Direktoratu za investicije,
nepremičnine in skupne službe državne
uprave, Tržaška 21, Ljubljana, Klemen
Šket, tel. 01/ 478-18-26.
5. Način in rok plačila:
Najemodajalec bo za poslovni prostor
pod točko 2.b izstavljal mesečne račune
za najemnino do 8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši ponudnik pa je dolžan
plačati najemnino v roku 15 dni od prejema računa na podračun enotnega zakladniškega računa št.: 01100-1006214304.
Položena varščina se šteje v plačilo prve
najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja,
dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti, varovanja in
morebitne druge stroške, ki jih z uporabo
povzroča najemnik.
Za nepremičnine pod točko 2.a in 3.
je najugodnejši dražitelj dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe na
TRR št.: 01100-6300109972, sklic na številko (navedene spodaj!). Položena kavcija
se šteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine
v roku 8 dni od podpisa pogodbe je bistvena sestavina pravnega posla.
a) odprodaja zasedenih stanovanj:
1. zasedeno stanovanje št. 7 v Kozini,
Rodiška 7, v izmeri 61,50 m2, sklicna številka: 18 31119-7200013-75491306,
2. zasedeno stanovanje št. 11a v Kozini, Rodiška 7, v izmeri 61,50 m2, sklicna
številka: 18 31119-7200013-75491406;
b) oddaja v najem poslovnega prostora št. 2 v objektu št. 15 v izmeri 12,64
m2 na MMP Obrežje, sklicna številka: 18
31119-7103018-75600106;
c) nadstrešnica na MMP Gruškovje, sklicna številka: 18 31119-7203004-75540306.
6. Prehod lastništva: lastništvo preide
na kupca po plačilu celotne kupnine in
vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
7. Višina varščine: pred dražitvijo morajo dražitelji za nepremičnine pod točko 2.a in 3. položiti kavcijo v višini 10%
od ponudbene oziroma izklicne cene, za
poslovni prostor pod točko 2.b pa kavcijo v višini 80.000 SIT, na račun št.
01100-6300109972, sklic (sklicne številke
navedene v točki 5). Po opravljeni javni
ponudbi oziroma dražbi se ponudnikom
oziroma dražiteljem, ki na javni ponudbi
oziroma dražbi ne uspejo, kavcija vrne v
roku 30 dni brez obresti.
8. Ogled nepremičnin:
a) odprodaja zasedenih stanovanj:
1. zasedeno stanovanje št. 7 v Kozini,
Rodiška 7, v izmeri 61,50 m2: 4. 5. 2006 od
10.30 do 11. ure,
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2. zasedeno stanovanje št. 11a v Kozini, Rodiška 7, v izmeri 61,50 m2: 4. 5. 2006
od 10.30 do 11. ure;
b) oddaja v najem poslovnega prostora št. 2 v objektu št. 15 v izmeri 12,64 m2
na MMP Obrežje: 4. 5. 2006 od 10.30 do
11. ure;
c) nadstrešnica na MMP Gruškovje
5. 5. 2006 od 10.30 do 11. ure.
9. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
za nepremičnine pod točko 2.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene v zaprtih kuvertah najkasneje
do 10. 5. 2006 do 9. ure na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana – glavna pisarna.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno:
Predmet javne ponudbe: Oddaja ponudbe za javno ponudbo za prodajo zasedenih stanovanj in oddajo poslovnega
prostora na MMP Obrežje.
Šifra zadeve: številka: 478-94/2006.
Oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba!”.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe.
V primeru, da bo ponudbo za nakup
iste nepremičnine poslalo več ponudnikov,
se bo med ponudniki, ki bodo izpolnjevali
pogoje, opravila ustna licitacija. Najmanjši dvig ponudbene cene za nepremičnine
pod točko 2.a je 100.000 SIT, najmanjši
dvig mesečne najemnine za poslovni prostor pod točko 2.b pa je 5.000 SIT. Morebitna licitacija bo na naslovu: Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana dne 10. 5. 2006 ob 9.30.
10. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe za predmet pod točko 3.: 10. 5.
2006 ob 11. uri v sejni sobi na naslovu:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta
21, Ljubljana. Najmanjši dvig ponudbene
cene je 100.000 SIT.
11. Pogoji za oddajo ponudbe oziroma
za udeležbo na javni dražbi
Ponudniki oziroma dražitelji morajo
svoji ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki
ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske
pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokade TRR),
– dokazilo, da ima ponudnik pravico
pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o
državljanstvu, registracija, ipd.) – velja za
ponudnike iz točke 2.a,
– registracijo za poslovno dejavnost, za
katero se oddajajo poslovni prostori – velja
za ponudnike iz točke 2.b,
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik.
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12. Javna ponudba velja do 10. 5.
2006.
13. Ustavitev postopka: vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko ustavi
postopek javne ponudbe oziroma javne
dražbe do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se povrne stroške ponudnikom v
višini izkazanih stroškov.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-11440/06
Na podlagi 22. člena Statuta Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Ur.
l. RS, št. 87/01) in sklepa upravnega odbora z 51. seje, z dne 14. 6. 2005, objavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije,
poziv
za javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine
I. Predmet prodaje:
1. Predmet prodaje je opremljeni dvosobni počitniški apartma na naslovu Park
Maestral 5, Červar-Porat, ki se nahaja v
drugem nadstropju večnadstropne zgradbe
zgrajene na zemljišču s katastrsko številko
809, v naselju »Červar-Porat« pri Poreču,
v stavbi vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču, pod parcelo št. 13,
v vložni številki 397 etažne knjige za k.o.
Poreč, v izmeri 33,32 m2.
2. Lastnik izkazuje lastninsko pravico
na nepremičnini iz 1. točke, z vpisom v
zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču, pod parcelo št. 13, v vložni številki 397
etažne knjige za k.o. Poreč.
3. Apartma iz 1. točke se prodaja z naslednjo opremo v vrednosti 189.563,54 SIT:
kuhinjske omarice Nika, pograd, garderobna omara, sestavljena omara z mostom,
fotelj, trosed, kuhalna plošča, pomivalno
korito, 6 x lesen stol, postelja, omarica z
dvema predaloma, omara za čistila, komoda z vrati in klubska mizica.
4. Ocenjena vrednost nepremičnine, ki
je predmet prodaje, znaša na dan 1. 5.
2005 9,156.000 SIT oziroma 38.200 EUR,
pripadajočih premičnin, ki so predmet
prodaje pa 189.563,54 SIT, skupaj torej
9,345.563,54 SIT.
II. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnino se prodaja kot celoto
in zgolj skupaj z obstoječo opremo.
2. Nepremičnino se prodaja v stanju kakršnem je, po načelu “videno – kupljeno”.
3. Nepremičnina preide v posest in last
kupca po plačilu celotne kupnine.
4. Vse predpisane dajatve na promet
nepremičnin se prišteje k pogodbeni ceni
in jih plača kupec.
5. Nepremičnina se v tem postopku zbiranja ponudb ne more prodati pod ocenjeno vrednostjo.
III. Pogoji za udeležbo na razpisu
V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ob pogoju,
da ob ponudbi vplačajo varščino v višini
10% ponudbene cene. Osebe, ki bodo podale ponudbo za nakup stanovanja v Červarju so lahko fizične osebe, ki imajo poleg
slovenskega državljanstva tudi hrvaško državljanstvo, ali fizične osebe samo z hrvaškim državljanstvom, ter pravne osebe registrirane na območju Republike Hrvaške,
s tem da tudi zanje velja enaka varščina.
V postopku zbiranja ponudb s plačilom varščine lahko sodelujejo tudi slovenski državljani, ob upoštevanju zakonodaje
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Republike Hrvaške glede pridobivanja lastninske pravice na nepremičninah za tuje
državljane.
1. Pisna ponudba mora vsebovati ime
oziroma firmo ponudnika in njegov točen
naslov, številko transakcijskega računa
ponudnika za vrnitev vplačane varščine,
ponudbeno ceno v SIT in potrdilo o plačilu varščine. Ponudbo mora podpisati
odgovorna oseba ali od nje pooblaščena
oseba.
2. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o državljanstvu za fizično osebo oziroma izpisek iz sodnega registra za pravno
osebo.
3. Ponudniki, ki so fizične osebe morajo
predložiti tudi »Domovnico«, pravne osebe
registrirane v Republiki Hrvaški pa izpisek
iz sodnega registra in pooblastilo za zastopanje pravne osebe.
4. Ponudniki plačajo varščino za nakup nepremičnine v višini 10% ponudbene cene na transakcijski račun Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 01100-6030274014, sklic na številko
240000, namen plačila “Varščina – javni
razpis, Červar”.
5. Ponudniku, ki ne bo izbran, bo neobrestovana varščina vrnjena v roku 15
dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
Izbranemu ponudniku bo neobrestovana
varščina vračunana v kupnino.
IV. Postopek zbiranja ponudb:
1. Rok za vložitev pisnih ponudb je do
vključno 8. 5. 2006, do 12. ure.
2. Ponudbo z dokazili je potrebno poslati priporočeno ali vročiti osebno v sprejemni pisarni, soba 19, na naslov: ZZZS,
Območna enota Kranj, Zlato polje 2, 4000
Kranj, v zaprtih ovojnicah, s pripisom “Ne
odpiraj! Javni razpis – ponudba za nakup
nepremičnine”.
3. Upoštevane bodo le ponudbe, ki
bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.
4. Kot najugodnejši ponudnik za nakup
predmetne nepremičnine bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Če dva
ponudnika ponudita enako najvišjo ponudbeno ceno, bo prodajalec najugodnejšega
ponudnika izbral po izvedenih pogajanjih.
5. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločeno v 15 dneh od zadnjega dneva,
določenega za predložitev ponudb.
6. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
zahtevanih elementov ali ne bodo izkazovale izpolnjevanja pogojev javne ponudbe,
bodo izločene že pri odpiranju ponudb.
7. Ponudniki bodo o morebitnem izboru
najugodnejšega ponudnika obveščeni v 5
dneh po odločitvi o izbiri.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji nepremičnine, oziroma lahko začeti
postopek do sklenitve pogodbe ustavi.
9. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v 8 dneh po prejemu obvestila o
izbiri.
10. Izbrani ponudnik mora kupnino za
nepremičnino plačati najkasneje v 8 dneh
po sklenitvi pogodbe na transakcijski račun
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 01100-6030274014, sklic
na številko 240000.
11. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
pogodbe ali plačal kupnine v roku, se šteje,
da odstopa od nakupa, morebiti že sklenjeno pogodbo se šteje za razdrto, plačano
varščino se zadrži.

V. Informacije: dodatne informacije o
nepremičnini, prodaji in možnosti ogleda
nepremičnine, dobijo interesenti na naslovu: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Območna enota Kranj, Zlato
polje 2, Kranj, vsak delavnik od 8. do 11.
in od 12. do 14. ure, osebno in po tel.
00386/4/23-70-305 (Rok Regovc).
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 46502-15/2005-05
Ob-11229/06
Na podlagi 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03, 77/03) in Sklepa
o prodaji občinskega in stvarnega premoženja v Občini Cerklje na Gorenjskem št.
03201-01/2005-35, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na
svoji 2. korespondenčni seji, dne 5. 10.
2005 objavljam
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Cerklje na Gorenjskem
Naziv in sedež organizacije javnega
zbiranja ponudb: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207
Cerklje na Gorenjskem.
Predmet prodaje
Poslovni prostori
1. Poslovni prostori v VI. nadstropju poslovnega objekta Slovenija avto v Ljubljani,
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana, ki obsega pisarniške površine v VI. nadstropju,
v izmeri 773,21 m2 in delež na skupnih
delih in napravah v objektu.
2. Dva pokrita parkirna prostora, ki sta
nad VI. etažo, Celovška cesta 150, 1000
Ljubljana, v izmeri 24 m2.
3. Funkcionalno zemljišče v deležu
62345/1000000:
– parcelna številka 177/4 k.o. Zgornja
Šiška, /dvorišče/ 2.106 m2,
– parcelna številka 177/6 k.o. Zgornja
Šiška, /funkcionalni objekt/ 1862 m2.
4. Za poslovne prostore je sklenjena
najemna pogodba, ki velja do vključno
30. 11. 2011 in jo je kupec dolžan v celoti
prevzeti.
Izklicna cena: izhodiščna cena za poslovne prostore, parkirna prostora skupaj z delom funkcionalnega zemljišča je
235,000.000 SIT.
Način in rok plačila kupnine: v pogodbi
se določi, da se celotna kupnina poravna
v roku 30 dni od podpisa pogodbe na isti
račun kot varščina.
Postopek oddaje ponudbe in vsebina
ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika, točen naslov in račun ponudnika,
– predmet ponudbe,
– pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni,
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS),
– fizične osebe predložijo potrdilo o
stalnem bivališču,
– dokazilo o plačilu varščine.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s
pripravo ponudbe.
Ponudniki morajo kot dokaz za resnost
ponudbe v roku za oddajo ponudbe na
podračun enotnega zakladniškega računa Občine Cerklje na Gorenjskem številka 01212-0100006686, sklic na številko
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nakazati varščino v višini 10% od izklicne
cene.
Varščina se bo izbranemu ponudniku
vštela v plačilo kupnine. Neizbranim ponudnikom se bo varščina vrnila v roku 30
po izbiri.
Obravnavane bodo vse pisne ponudbe, ki bodo prispele na Občino Cerklje na
Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207
Cerklje na Gorenjskem, do 21. 7. 2006 do
10. ure. Ponudbe je potrebno dostaviti v
zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«. Na kuverti
mora biti naveden točen naziv oziroma naslov ponudnika.
Merila za izbiro: izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Če bo več
ponudb enakih, se pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteva načelo proste
presoje.
Kraj in čas odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 2006 ob 12. uri v
sejni sobi Občine Cerklje na Gorenjskem.
Sklenitev pogodbe
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom v roku 8 dni po odpiranju
ponudb.
Pogodba se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom v roku 30 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri ponudnika. Če ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika,
Občina Cerklje na Gorenjskem zadrži njegovo varščino.
Organizator javne ponudbe si pridržuje
pravico, da lahko postopek javne ponudbe
do sklenitve pravnega posla ustavi in ne
izbere nobenega ponudnika, pri čemer se
stroški interesentom povrnejo v izkazani
višini.
Vsa dodatna pojasnila in informacije o
prodaji nepremičnin interesenti dobijo na
sedežu Občine Cerklje na Gorenjskem, tel.
04/28-15-800 ali 031/641-344. Interesentom je na sedežu občine na vpogled tudi
pogodba o najemu. Ogled prostorov je možen na podlagi predhodnega dogovora.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Ob-11230/06
Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314
Braslovče, objavlja na podlagi sklepa 19.
redne seje Občinskega sveta občine Braslovče o prodaji nepremičnine in v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Navedba prodajalca: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
2. Predmet prodaje: stavbno zemljišče
parc.št. *179 – gospodarsko poslopje in
dvorišče, v skupni izmeri 663 m2, vpisana
v vl. št. 209 k.o. Gomilsko. Nepremičnina
se odprodaja v celoti po sistemu videno
– kupljeno.
3. Izklicna cena je 4,000.000 SIT. Vse
stroške, vključno z davkom, plača kupec.
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati:
– podatke o ponudniku:
a) pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki
izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične
osebe potrdilo o državljanstvu,
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b) fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje
podatke: ime in priimek, naslov stalnega
bivališča, EMŠO, davčno številko, številko
transakcijskega računa in fotokopijo osebnega dokumenta,
c) pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež,
davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa in podpisnika
pogodbe,
– ponujeno ceno, ki mora biti enaka ali
višja od izklicne,
– dokazilo o plačani varščini v višini
400.000 SIT.
Pogodba mora biti sklenjena v roku 20.
delovnih dni po opravljenem odpiranju ponudb.
5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8
dni po podpisu pogodbe na transakcijski
račun št. 01351 – 0100004434. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku všteje
v kupnino, neizbranim pa se brez obresti
vrne v roku 8 dni po izbiri. Plačilo kupnine
v navedenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. Če izbrani ponudnik ne
sklene kupne pogodbe, oziroma ne plača
kupnine v navedenem roku, se domneva,
da je odstopil od nakupa, plačana varščina
se mu ne vrne in zapade v korist Občine
Braslovče.
6. Varščina: ponudnik je dolžan plačati
varščino v višini 400.000 SIT na transakcijski račun št. 01351 – 0100004434.
7. Način, mesto in čas oddaje ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo v
zaprti ovojnici predložene najkasneje do
17. maja 2006 do 12. ure na naslov: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, z oznako: «Ne odpiraj – ponudba za
nakup nepremičnine v k.o. Gomilsko«.
8. Mesto in čas javnega odpiranja ponudb: Občina Braslovče, Braslovče 22,
3314 Braslovče, sejna soba, dne 17. maja
2006 ob 12.30. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Braslovče.
Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo
navzoči predstavniki ponudnikov predložiti
pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.
9. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
10. Pridobivanje informacij: vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko dobite na tel. 03/703-84-04
med 9. in 11. uro.
11. Ustavitev postopka: komisija lahko
do sklenitve pogodbe postopek javne ponudbe ustavi.
Občina Braslovče
Ob-11387/06
Javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Piran, Tartinijev
trg 2, 6330 Piran.
2. Predmet prodaje je:
a) Stavbno zemljišče s parc. št. 750/7
– katastrska kultura – travnik v izmeri
595 m2, vl. št. 2135 k.o. Portorož. Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje
je 18,035.188 SIT.
Na zemljišču se nahaja stanovanjska
stavba, ki je zgrajena s strani fizične osebe in v njeni posesti in kot taka ni predmet
prodaje.
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b) Stavbno zemljišče s parc. št. 1296/2
– katastrska kultura - dvorišče 343 m2,
stavbišče (gosp. posl.) v izmeri 32 m2, vl.
št. 2326 k.o. Portorož. Izhodiščna (najnižja)
vrednost predmetne prodaje je 8,525.036
SIT.
c) Kletni prostor v izmeri 26 m2, oznake
1.E, vl. št. 764/1 k.o. Piran, s solastninskim deležem na skupnih delih in napravah
(oznaka 7.E, vl. št. 764/6). Kletni prostor
se nahaja v pritličju stanovanjske hiše v
Piranu, Ulica Alme Vivoda 33, ki se nahaja
na parc. št. 1378 k.o. Piran.
Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 6,600.000 SIT.
V izhodiščno vrednost davek ni vključen. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo
in prenosom lastništva bremenijo kupca.
3. Predmeti prodaje so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Stavbno zemljišče, ki je predmet javnega zbiranja ponudb
navedeno v 2. točki pod črko a) in b) je že v
posesti fizičnih oseb in služi kot funkcionalna celota k lastniški hiši fizičnih oseb.
Kletni prostor, naveden pod točko 2.b)
je brez pravnega naslova v posesti fizične
osebe. Kupec je dolžan sam urediti razmerje z uporabnikom kletnega prostora (to
je pridobiti posest).
4. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije.
Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o
državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o
državljanstvu (potni list, osebna izkaznica).
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom
iz sodnega registra.
b) Kolikor se ponudbo poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno
pooblastilo overjeno pri notarju.
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne
vrednosti predmeta prodaje, ki se vplača
na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran št. 01290-0100005871
odprt pri Upravi za javna plačila,Urad Koper ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim
ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 8
dni po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika. Znesek varščine se v nobenem
primeru ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je treba predložiti z
naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v
primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno (ki ne sme biti manjša
od izhodiščne cene);
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji
razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.
5. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 8. 5. 2006 do
12. ure, na naslov Javno podjetje Okolje
Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, pod
oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«.
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6. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala Komisija
za prodajo zemljišč v lasti občine Piran zaradi zaokrožitve gradbenih parcel.
7. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je
izključena. Županja Občine Piran lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve
prodajne pogodbe.
9. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o
izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje,
da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine Piran. Kupec
mora plačati kupnino v roku, ki bo določen
v pogodbi, sicer lahko prodajalec pogodbo razdre, varščina pa tudi v tem primeru
zapade v korist Občine Piran. Prodajne
pogodbe za predmet prodaje pod 2.a) in
2.b) vsebujejo določilo o obveznosti kupca
k legalizaciji na zemljišču izvršenih posegov v roku 2 let od sklenitve pogodbe ter
odkupno pravico v korist prodajalca.
10. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih
prodaje pod 2.a) in 2.b) na sedežu Javnega
podjetja Okolje Piran d.o.o., Fornače 33,
Piran, Miloška Raktelj, tel. 05/61-750-33,
o predmetu prodaje pod 2.c) pa na sedežu
Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran, Borut
Dolenc, tel. 05/671-03-51.
Občina Piran
Št. 601-006/2005
Ob-11565/06
Občina Šmartno pri Litiji na podlagi
sklepov Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji sprejetih na svoji 27. redni seji z
dne 12. 4. 2006 in na nadaljevanju 27. redne seje z dne 19. 4. 2006 ter podlagi 45.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin na območju
Občine Šmartno pri Litiji
I. Prodajalec: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
tel. 01/89-62-770, telefaks 01/89-62-773,
e-mail: info@smartno-litija.si.
II. Predmet prodaje je naslednja nepremičnina:
1. Poslovni prostor v izmeri 403,34 m2,
ki se nahaja v pritličju poslovne stavbe na
naslovu Staretov trg 12, Šmartno pri Litiji, s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, v
zemljiški knjigi vpisano kot parc. št. 81 k.o.
Šmartno, poslovna stavba 726 m2, dvorišče 67 m2, 80/1 dvorišče 127 m2 in 80/2
funkcionalni objekt 38 m2 vse ZKV 724
k.o. Šmartno. Poslovni prostor se nahaja
v zadnjem delu poslovne stavbe (gledano
iz smeri glavnega vhoda v predmetni poslovni stavbi).
2. Izhodiščna cena znaša 29,884.025
SIT.
III. Pogoji javnega zbiranja pisnih ponudb:
1. Prodajalec je vezan na ponudbo 30
dni od poteka roka za oddajo ponudbe.
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2. Poslovni prostor je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne
daje nobenih poroštev glede kakovosti ali
za stvarne ali pravne napake.
3. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se dodatno zaračunajo najugodnejšemu
ponudniku – kupcu. Najugodnejši ponudnik
– kupec mora plačati tudi vse dajatve in
stroške kot so: notarski stroški in strošek
vknjižbe lastninske pravice v zemljiško
knjigo, takse.
4. Najugodnejši ponudnik – kupec je
dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v
15 delovnih dneh po prejemu sklepa o
ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če
izbrani najugodnejši ponudnik ne sklene
kupoprodajne pogodbe v preje navedenem
roku, se smatra, da je odstopil od sklenitve pravnega posla in vplačana varščina
zapade v korist Občine Šmartno pri Litiji.
Notarska potrditev kupoprodajne pogodbe
mora biti opravljena najkasneje v desetih
dneh po podpisu pogodbe. Prodajalec in
kupec se lahko dogovorita, da tudi zapis
pravnega posla opravi notar istočasno z
overitvijo.
5. Najugodnejši ponudnik – kupec mora
celotno kupnino plačati v roku 30 dni po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe na enotni transakcijski račun Občine Šmartno pri
Litiji, številka: TRR 01394-0100000193 pri
Banki Slovenije, pri čemer se položeno
jamstvo za resnost ponudbe všteje v kupnino. Dokončno plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen je bistvena sestavina
pravnega posla.
6. Če najugodnejši ponudnik – kupec v
roku, ki je določen v točki 5. ne sklene prodajne pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali ne plača kupnine v roku, ki je določen
v točki 5., ima prodajalec pravico odstopiti
od sklenitve pogodbe oziroma razdreti že
sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka
za izpolnitev. V obeh navedenih primerih
iz prejšnjega odstavka prodajalec zadrži
vplačano jamstvo za resnost ponudbe.
7. Kupec izkazuje do izvedbe vpisa
lastništva lastništvo poslovnega prostora
s prodajno pogodbo in zemljiškoknjižnim
dovolilom.
8. Prodajalec si pridržuje pravico, da
kljub prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe
za nakup nepremičnine in ponudnikom tudi
ne priznava nikakršnih stroškov s pripravo
pisne ponudbe.
9. Komisije za vodenje postopkov pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s
stvarnim in finančnim premoženjem občine
s soglasjem župana lahko postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla.
IV. Pogoji za udeležbo pri prodaji premičnin:
1. Pri prodaji nepremičnine na podlagi javnega zbiranja pisnih ponudb lahko
sodelujejo fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki resnost svoje ponudbe izkažejo
s plačilom jamstva za resnost ponudbe v
višini 5% od izhodiščne cene.
2. Ponudnik mora ponuditi kupnino enako ali višjo od izhodiščne cene.
3. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov; navedbo
premičnine in ponujeno ceno. Ponudnik
mora ponudbi predložiti:
– potrdilo o plačilu jamstva za resnost
ponudbe in priložiti celotno številko tran-

sakcijskega računa za primer vračila plačanega jamstva za resnost ponudbe (ime
banke, številka banke),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (za pravno osebo),
– fotokopija potrdila o državljanstvu (za
fizične osebe),
– izpisek iz registra pravnih oseb, ter
pooblastilo za zastopanje pravne osebe,
– identifikacijsko številko davčnega zavezanca, matično številko in telefonsko
številko,
– podpisano izjavo, da v celoti sprejema pogoje tega javnega zbiranja pisnih
ponudb,
– podpisano izjavo, da sprejema odškodninsko odgovornost v primeru, če ne
bi kot najugodnejši ponudnik sklenil kupoprodajne pogodbe ali če bi odstopil od že
sklenjene kupoprodajne pogodbe.
V. Postopek:
1. Upoštevali bomo podpisane pisne
ponudbe, ki bodo prispele v zaprti in pravilno označeni kuverti do vključno dne 25. 4.
2006 do 12. ure na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno
pri Litiji. Na kuverti naj bo označba: »Ne
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«. Odpiranje zbranih ponudb bo dne
25. 4. 2006 z začetkom ob 14. uri v sejni
sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova
2, 1275 Šmartno pri Litiji.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le pravočasno prispele
ponudbe in ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse razpisne in ostale navedene pogoje.
3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po odpiranju ponudb.
VI. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: merilo za izbor najugodnejšega
ponudnika je cena. Najugodnejši ponudnik
je tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno ob
izpolnjevanju vseh pogojev javnega zbiranja pisnih ponudb. V primeru, da več ponudnikov poda enako ceno, bodo izvedena
pogajanja.
VII. Pridobivanje informacij: vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin, ogledom nepremičnin in pregledom
cenitvenega poročila zainteresirani kupci
dobijo na občinski upravi Občine Šmartno
pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri
Litiji, vsak dan od 8. do 12. ure, na tel.
01/89-62-774 Andreja Leskovšek.
Občina Šmartno pri Litiji
Ob-11571/06
Šorotar Slavko s.p., Slamnikarska cesta
5, 1230 Domžale, davčna št. 41590848,
preneha z opravljanjem dejavnosti dne
30. 4. 2006.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Ob-11554/06
V skladu s 24. členom Zakona o političnih strankah objavlja stranka Glas žensk
Slovenije, Leona Zalaznika 12, Maribor
skrajšano letno poročilo za leto 2005:
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v 000 SIT
A. Prihodki
3.827
1. Članarine
78
2. Prispevki od zasebnikov,
pravnih in fizičnih oseb
329
3. Prispevki od zasebnikov, pravnih
in fizičnih oseb, ki presegajo
v zakonu določeno višino
0
4. Prihodki od premoženja
0
5. Prihodki od daril
0
6. Prihodki od volil
0
7. Prihodki iz proračunov lokalnih
skupnosti
3.418
8. Prihodki od obresti
2
B. Stroški
1.080
1. Stroški materiala
57
2. Stroški storitev
1018
3. Stroški volitev
0
4. Finančni odhodki
5
C. Presežek odhodkov
nad prihodki (A-B)
2.747
D. Sredstva
3.122
1. Stalna sredstva
0
2. Gibljiva sredstva
3.122
E. Obveznosti do virov sredstev
3.122
1. Ugotovljen poslovni izid
3.011
2. Krediti bank
0
3. Poslovne obveznosti
111
Stranka Glas žensk Slovenije

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-2/2006-2
Ob-11329/06
Iz evidence o hrambi statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje, se izbrišejo »Pravila o organiziranju in delovanju sindikata podjetja Geodetski zavod
Celje«, ki so bila sprejeta v hrambo dne
18. 5. 1993, pod zap. št. 21.
Št. 101-3/06-3
Ob-11330/06
Pravila sindikata IGEA Nazarje, Savinjska c. 2, p. Nazarje, ki so bila pri
Upravni enoti vpisana pod zaporedno številko 25, se z dnem 14. 3. 2006 izbrišejo iz
evidence statutov sindikatov.
Št. 101-4/2005-5
Ob-11331/06
Temeljni akt – Pravila sindikata Železniške tiskarne Ljubljana, Hladilniška
pot 28, Ljubljana, se z dnem 3. 10. 2005
hrani pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava
Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in
je vpisan v evidenci statutov pod zaporedno številko 142.
Št. 101-3/2006-2
Ob-11332/06
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje, kamor je pod
zaporedno številko 86 vpisan statut sindikata z imenom »Sindikat delavcev Tehničnih pregledov Slovenije, trgovsko in
servisno remontno podjetje Avto Celje«,
s sedežem Ljubljanska 11, Celje, se z
dne 2. 2. 2006 vpiše sprememba sedeža
sindikata.
2. Nov sedež sindikata je na lokaciji:
Ipavčeva 21, Celje.
3. Matična
številka
sindikata
je
1895834.
4. Davčna
številka
sindikata
je
54049849.

5. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
preneha veljati odločba Občine Celje, št.
02801-086/93 z dne 26. 5. 1993.
Št. 101-6/2006-3
Ob-11333/06
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje, kamor je pod
zaporedno številko 166 vpisan statut sindikata z imenom »Organizacija sindikata
DURS – Davčni urad Celje«, s sedežem
Vodnikova ul. 3, Celje, se z dne 9. 3.
2006 vpiše sprememba sedeža sindikata
in sprememba pravil sindikata.
2. Nov sedež sindikata je na lokaciji:
Aškerčeva ul. 12, Celje.
3. Davčna
številka
sindikata
je
57868387.
4. Matična
številka
sindikata
je
5979099000.
5. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
preneha veljati odločba Občine Celje, št.
02801-166/96 z dne 2. 9. 1996.
Št. 101-4/2006-2
Ob-11334/06
Iz evidence o hrambi statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje, se izbrišejo »Pravila sindikata družbe Borovo
trade«, ki so bila sprejeta v hrambo dne
11. 11. 2002, pod zap. št. 77.
Za identifikacijo je bila sindikatu določena matična številka: 1422189.
Davčna številka sindikata je bila
73895296.
Št. 101-5/2006-2
Ob-11335/06
Iz evidence o hrambi statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje, se izbrišejo »Pravila sindikata Ceste – kanalizacija Celje«, ki so bila sprejeta v hrambo
dne 12. 2. 1997, pod zap. št. 177.
Davčna
številka
sindikata
je:
91862833.
Z dnem pravnomočnosti te odločbe preneha veljati odločba Upravne enote Celje,
št. 02801-177/97 z dne 12. 2. 1997.
Št. 101-2/2006-13-09
Ob-11336/06
Ugotovi se, da so Pravila sindikata Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob
pri Mirni z odločbo št. 028/1-94-3 z dne
24. 1. 1996 sprejeta v hrambo pri Upravni
enoti Trebnje, vpisana v evidenco statutov
pod zap. št. 39, prenehala veljati dne 5. 4.
2006.
Št. 101-3/2006-13-09
Ob-11338/06
Upravna enota Trebnje z dnem izdaje
te odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan
v evidenco statutov sindikatov dne 5. 4.
2006 pod zap. št. 76, z nazivom Pravila
sindikata Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije, Sindikat državnih in družbenih organizacij, Osnovna organizacija
sindikata ZPKZ Dob pri Mirni, na naslovu
Slovenska vas 14, 8233 Mirna.
Št. 101-4/2006-310-3
Ob-11388/06
Spremeni se ime sindikata Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije Osnovne šole Črna na Koroškem, s
sedežem v Črni na Koroškem, Center 142
tako, da se odslej glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Osnovne šole Črna na Koroškem.
Sprememba imena sindikata je vpisana
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Ravne na Koroškem, pod zaporedno
številko 35, z dnem 12. 4. 2006.
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Št. 101-2/2006
Ob-11389/06
1. Odločba o hrambi spremembe pravil
sindikatov družb Resistec, Holzschuh, Filotec in Metaltec – FHH, šifra 101-2/2006,
z dne 29. 3. 2006, šifra 101-2/2006, z dne
29. 3. 2006, ki jo je izdala Upravna enota
Krško, se v prvi točki izreka spremeni tako,
da se glasi:
Sprememba pravil SKEI – Sindikata
FHH Kostanjevica na Krki, Krška cesta
8, Kostanjevica na Krki, z matična št.
5965322, ki ga zastopa predsednik Jože
Kovačič, ki so bila sprejeta dne 3. 2. 2006,
se vzame v hrambo in vpiše v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Krško
pod zap. št. 58.
2. V vsem ostalem ostane navedena
odločba nespremenjena.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-11235/06
Ime medija: Šolski razgledi.
Izdajatelj: Šolski razgledi, d.o.o., Poljanski nasip 28, 1000 Ljubljana.
Imetniki deležev v osnovnem kapitalu
družbe:
– 52,65-odstotni delež: Šolski razgledi,
d. o. o., Poljanski nasip 28, Ljubljana,
– 37,21-odstotni delež: Lučka Lešnik,
Katreževa pot 20, Ljubljana,
– 10,14-odstotni delež: Stanko Šimenc,
Valjavčeva 4, Kranj.
Organa upravljanja sta skupščina in direktor.
Direktorica je Lučka Lešnik.
Ob-11577/06
Ime medijev: Večer, 7*dni, Naš dom
in Vroči Kaj.
Izdajatelj: ČZP Večer, d.d.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu:
– Delo Prodaja, d.d., Dunajska cesta 5,
Ljubljana (6,9392%),
– Delo, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana (19,9981%),
– Infond Holding, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor (36,5370%),
– Infond ID investicijska družba,
d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor
(14,9849%),
– Leykam Hoče, d.o.o., Miklavška c. 61,
Hoče (7,1447%),
– Slovenska odškodninska družba, d.d.,
Mala ulica 5, Ljubljana (9,9998%).

Objave
gospodarskih družb
Ob-11202/06
Na podlagi 381. člena Zakona o gospodarskih družbah in sklepa o likvidaciji edinega družbenika družbe Preskrba, trgovina na debelo in drobno d.d. Sežana z dne
1. 3. 2006 objavljamo v postopku redne
likvidacije nad družbo Preskrba, trgovina

Stran

3180 /

Št.

43 / 21. 4. 2006

na debelo in drobno d.d., v likvidaciji, Partizanska 71, 6210 Sežana
poziv upnikom
Dne 29. 3. 2006 je Okrožno sodišče
v Kopru pri vložku 1/00633/00, matična
številka 5274435, vpisalo začetek redne
likvidacije nad družbo Preskrba, trgovina
na debelo in drobno d.d., Partizanska 71,
6210 Sežana.
Upnike pozivamo, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva, prijavijo svoje terjatve
likvidacijskemu upravitelju na sedežu družbe Preskrba, trgovina na debelo in drobno d.d., v likvidaciji, Partizanska 71, 6210
Sežana.
Terjatve naj se prijavijo pisno v dveh
izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje utemeljenost terjatve.
Preskrba, trgovina na debelo
in drobno d.d., v likvidaciji
Ob-11234/06
Na podlagi tretjega odstavka 528.
člena Zakona o gospodarskih družbah
uprava družbe MITOL d.d., Sežana, Partizanska cesta 78, Sežana kot prevzemna
družba objavlja obvestilo, da je dne 12. 4.
2006 edini družbenik prevzete družbe
FINMI d.o.o. Sežana podal soglasje k
pripojitvi. Uprava prevzemne družbe ne
zahteva, da bi o soglasju za navedeno
pripojitev odločala skupščina prevzemne
družbe. Ne glede na to, od tega dne dalje
teče rok iz tretjega odstavka 528. člena
ZGD, v katerem lahko delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne
družbe, zahtevajo, da o soglasju za pripojitev odloča na svoji seji tudi skupščina
prevzemne družbe.
MITOL d.d., Sežana
direktor

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-11428/06
Obvestilo
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. objavlja sporočilo, da je KD Holding
d.d. dne 5. 4. 2006 postal imetnik 343.964
delnic družbe, kar predstavlja 9,381%
vseh delnic in ima sedaj skupno v lasti
3,386.059 delnic oziroma 92,349% vseh
delnic družbe.
Adriatic Slovenica d.d.
Pravna služba:
Barbara Berce Žele, univ. dipl. prav.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-11433/06
Uprava družbe Finira, d.d., Ljubljana,
Štefanova ulica 13 a, obvešča, da je bil v
sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, pri subjektu vpisa Finira, ustanavljanje,
financiranje in upravljanje družb, d.d., Lju-
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bljana, Štefanova 13 a, Ljubljana, matična
številka 1754963 dne 27. 3. 2006 vpisan
sklep skupščine z dne 2. 3. 2006 o znižanju osnovnega kapitala, ki glasi:
»Osnovni kapital družbe se zmanjša zaradi uskladitve kapitalske strukture družbe.
Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se
opravi kot redno zmanjšanje osnovnega
kapitala, tako da se delnice združijo v razmerju 3:1, zaokroženo na prvo nižje celo
število, tako da vsak delničar po združitvi
delnic obdrži število delnic, ki je enako številu delnic, katerih imetnik je na presečni
dan pred izvedbo združitve, pomnoženo z
1/3 (z besedo: eno tretjino) in zaokroženo
na prvo nižje celo število. Ostale delnice
se razveljavijo.«
Uprava družbe skladno s 350. členom
ZGD hkrati obvešča in opozarja upnike
družbe, katerih terjatve so nastale do objave tega obvestila, da lahko v roku šestih
mesecev po objavi na sedežu družbe vsak
delovni dan prijavijo svoje terjatve in zahtevajo ustrezno zavarovnje v skladu in pod
pogoji iz 350. člena ZGD.
Finira, d.d., Ljubljana,
uprava družbe

Sklici skupščin
Ob-11184/06
Na podlagi 6.3 člena statuta MDS IT,
d.d., Ljubljana, sklicuje uprava
12. sejo skupščine
družbe MDS IT, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 23. 5. 2006 ob 15. uri na
sedežu družbe, na naslovu Leskoškova
cesta 9e v Ljubljani.
Za sejo skupščine predlagata uprava
in nadzorni svet naslednji dnevni red in
predloge sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predloge za imenovanje organov skupščine:
a) predsednik skupščine: Gregor Kampjut,
b) preštevalec glasov: Ljubica Rovšek
in Bernarda Vrbnjak,
c) notarka: Marina Ružič-Tratnik.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2005 po 274.a
členu Zakona o gospodarskih družbah.
3. Delitev dobička.
Predlog sklepa:
Bilančni
dobiček
družbe
znaša
108,025.101 SIT (od tega ustvarjeni dobiček v letu 2005 53,383.929 SIT). Od dobička iz leta 2005 se razdeli:
– za udeležbo uprave na dobičku družbe v bruto znesku 1,250.000 SIT,
– za udeležbo članov nadzornega sveta
v bruto znesku 1,250.000 SIT,
– za izplačilo dividend delničarjem v
bruto znesku 26,244.000 SIT, kar je 4.000
SIT bruto na delnico.
Ostanek bilančnega dobička v višini
79,281.101 SIT ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta
za leto 2005.

5. Sprememba firme.
Predlog sklepa: spremeni se firma tako,
da po spremembi glasi: MDS IT inovativne
tehnologije d.d.
Spremeni se skrajšana firma tako, da
po spremembi glasi: MDS IT d.d.
V skladu s tem sklepom se spremeni
statut družbe v točki 1.1. in točki 1.2.
6. Dopolnitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se dopolni z
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov
55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
55.239 Druge nastanitve za krajši čas
63.300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
70.320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi
92.720 Druge dejavnosti za sprostitev,
d. n.
93.050 Druge osebne storitve.
V skladu s tem sklepom se spremeni
statut družbe v točki 2.1.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini družbe
1. Skupščine družbe se lahko udeležijo
delničarji oziroma njihovi pooblaščenci.
2. Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti
delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi na
dan zasedanja skupščine.
3. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci imajo pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico pod pogojem,
da svojo udeležbo pisno prijavijo upravi
najpozneje tri dni pred skupščino.
4. Udeležence skupščine prosimo, da
se eno uro pred pričetkom seje skupščine
prijavijo predstavniku družbe na prijavnem
mestu. S podpisom na seznamu delničarjev potrdi delničar oziroma pooblaščenec
svojo prisotnost na skupščini ter prevzame
glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim
identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci fizičnih oseb z osebnim dokumentom in
s pisnim pooblastilom, zastopniki pravnih
oseb z izpiskom iz sodnega registra in
osebnim dokumentom. Vsa pooblastila
ostanejo družbi.
Gradivo za skupščino družbe
Gradivo je na vpogled vsak delovni dan,
od 10. do 12. ure, od objave sklica skupščine do seje skupščine, na sedežu družbe.
Predlogi delničarjev
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
skupaj z obrazložitvijo v pisni obliki vložen
na sedežu družbe v 10 dneh po objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
uro kasneje v istih prostorih. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Uprava MDS IT, d.d., Ljubljana
direktor Matjaž Bavdek
Ob-11219/06
DP JUB delniška družba pooblaščenka JUB d.d. Dol pri Ljubljani, sklicuje
9. sejo skupščine,
ki bo v ponedeljek dne 22. 5. 2006 ob
15. uri v prostorih Informacijsko izobraže-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
valnega centra družbe JUB Kemična industrija d.d., Dol pri Ljubljani, št. 28 z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev preštevalke glasov.
Predlog sklepa: za preštevalko glasov
se izvoli Mojco Jančar.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan
Podgoršek.
2. Uporaba bilančnega dobička.
2.1. Seznanitev z letnim poročilom
uprave in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sklepa ni.
2.2. Ugotovitev bilančnega dobička.
Predlog sklepa: ugotovi se bilančni dobiček za leto 2005 v višini 304,806.067
SIT.
2.3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlogi sklepov:
2.3.1. Bilančni dobiček poslovnega leta
2005 v višini 304,806.067 SIT se uporabi
za:
– del, ki se razdeli delničarjem v višini
136,352.880 SIT;
– preostali del bilančnega dobička v višini 168,453.187 SIT se odvede v druge
rezerve iz dobička.
2.3.2. Do izplačila dividende je upravičen delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v
delniško knjigo 3 dni pred skupščino.
2.3.3. Dividende se izplačajo do 30. 7.
2006.
2.4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.
3. Imenovanje članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se trije člani
nadzornega sveta, predstavniki delničarjev: Vladimir Frece, Boža Bokalič in Tomo
Tekavc. Mandat novoizvoljenih članov nadzornega sveta začne teči dne 20. 7. 2006.
4. Imenovanje revizijske hiše za leto
2006.
Predlog sklepa: za sestavo revizije poslovanja družbe za leto 2006 se imenuje revizijska družba Dinamic d.o.o. Novo
mesto.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov kakor tudi letno poročilo uprave in poročilo nadzornega sveta so na vpogled in
dostopni delničarjem na sedežu družbe
vsak delovni dan od 12. do 13. ure od objave dnevnega reda do 22. 5. 2006.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje bo javno. Seje skupščine
se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo na dan 19. 5. 2006 oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
ki imajo pisno pooblastilo. Udeleženci morajo svojo udeležbo na skupščini prijaviti
direktorju družbe pismeno tako, da le-ta prispe na sedež družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem t.j. do vključno 19. 5. 2006.
Uprava DP JUB d.d.
Ob-11372/06
Na podlagi 25. člena statuta Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana, uprava
družbe sklicuje
16. skupščino
delničarjev Slovenske izvozne družbe,
družbe za zavarovanje in financiranje
izvoza Slovenije, d.d., Ljubljana,
ki bo v Ljubljani, dne 23. maja 2006
ob 11. uri v prostorih družbe, na Josipine

Turnograjske 6, Ljubljana z naslednjim predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in prisotnosti notarja ter imenovanje preštevalcev glasov.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom, sprejem letnega poročila
o notranjem revidiranju, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
1. Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani z letnim poročilom za leto 2005 in
s poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu.
2. Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina družbe sprejme letno poročilo o
notranjem revidiranju.
3. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni dobiček za leto 2005 v višini
410,142.982,95 SIT razporedi v druge rezerve iz dobička.
4. Predlog sklepa: skupščina družbe
upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2005.
3. Sprejem statuta Slovenske izvozne
družbe, d.d., Ljubljana.
1. Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina družbe sprejme spremembo firme, skrajšane firme in prevoda v angleški
jezik tako, da se obstoječa firma: Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije, d.d.,
Ljubljana, skrajšana firma: Slovenska izvozna družba, d.d., Ljubljana in prevod firme
v angleški jezik: Slovene Export Corporation Inc., Ljubljana, brišejo, vpiše pa nova
firma: SID – Slovenska izvozna in razvojna
banka, d.d., Ljubljana, skrajšana firma SID
banka, d.d., Ljubljana, prevod firme v angleški jezik: SID Bank Inc., Ljubljana.
2. Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina družbe sprejme spremembo dejavnosti družbe tako, da se sedanje dejavnosti kvalificirane v podrazrede J/66.030
– Druga zavarovanja, razen življenjskega,
J/72.220 – Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje, J/74.110 – Pravno
svetovanje (razen zastopništva, odvetništva in dejavnosti notarjev), J/74.120 –
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, J/74.130
– Raziskovanje trga in javnega mnenja in
J/74.140 – Podjetniško in poslovno svetovanje brišejo, vpišejo pa nove dejavnosti
kvalificirane v podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti J/65.121 – Dejavnost
banke, J/67.110 – Dejavnost finančnih trgov, J/67.120 – Posredništvo s finančnimi
papirji, J/67.200 – Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih.
3. Predlog sklepa: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina družbe sprejme spremembe
statuta Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana, v predlaganem besedilu.
4. Predlog sklepa: skupščina družbe
pooblašča nadzorni svet družbe, da določi
prečiščeno besedilo statuta glede na sprejete spremembe statuta.
Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet družbe, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih, z dnem
uvedbe evra preračuna v evre po uradnem
tečaju zamenjave, ter da določi prečiščeno
besedilo statuta.
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4. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina družbe za revizorja
za poslovno leto 2006 imenuje revizijsko
družbo Deloitte & Touche revizija d.o.o.,
Ljubljana.
Delničarji nastopajo na skupščini družbe osebno ali preko svojih zastopnikov oziroma pooblaščencev.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci dokazujejo svojo istovetnost z
osebnimi dokumenti.
Delničarje zastopajo osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Republiko Slovenijo zastopa predstavnik Vlade Republike
Slovenije z ustreznim pisnim pooblastilom
Vlade Republike Slovenije.
Če je delničar pravna oseba, se šteje, da
je njen direktor pooblaščen za zastopanje.
Delničarje lahko zastopajo pooblaščenci na
podlagi pisnega pooblastila, ki ga izda delničar oziroma v imenu delničarja, ki je pravna
oseba, oseba pooblaščena za zastopanje. K
pooblastilu, ki ga izda oseba, pooblaščena
za zastopanje delničarja, ki je pravna oseba,
je treba priložiti tudi tekočo kopijo izpiska iz
sodnega registra, iz katerega je razvidno
pooblastilo za zastopanje osebe, ki v imenu
delničarja izda pooblastilo.
Vljudno prosimo udeležence, da se
prijavijo v sprejemni pisarni skupščine
(preddverje dvorane) pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost.
Popolno gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Ulica Josipine Turnograjske
6, Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15.
uro, v tajništvu uprave.
Uprava Slovenske izvozne
družbe, d.d., Ljubljana
Marko Plahuta
predsednik uprave
mag. Sibil Svilan
član uprave
Ob-11418/06
Na podlagi 51. člena Statuta delniške
družbe Športna loterija in igre na srečo
d.d., Ljubljana, vas vabimo na
14. redno sejo skupščine družbe,
ki bo 30. maja 2006 ob 13. uri v prostorih Športne loterije d.d., v Ljubljani, Dunajska cesta 22.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter
notarja skupščine.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2005 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3. Izbira revizorja za revidiranje poročil
za leto 2006.
4. Predlog sprememb statuta družbe.
5. Imenovanje dveh članov nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k tč.1: ugotovi se sklepčnost,
izvolijo se delovna telesa in izbere notar
skupščine po predlogu uprave.
2. Sklep k tč. 2:
I. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2005. Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta
k predlogu uprave o uporabi bilančnega
dobička sprejme sklepe o uporabi bilanč-
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nega dobička v znesku 173,135.655,01
SIT, od katerega preostanek čistega
dobička za poslovno leto 2005 znaša
101,159.294,86 SIT, preneseni čisti dobiček pa 71,976.360,15 SIT, kot sledi:
Znesek 173,135.655,01 SIT ostane kot
nerazporejeni čisti dobiček (preneseni dobiček).
II. A) Potrdi in odobri se delo uprave
in nadzornega sveta družbe v letu 2005
in se upravi in nadzornemu svetu podeli
razrešnica za dobro opravljeno delo v letu
2005.
B) Nadzornemu svetu se za opravljeno
delo v letu 2005 dodatno izplača 6,250.000
SIT, ki se med člane nadzornega sveta razdelijo skladno s prispevkom posameznika
k opravljenemu delu.
3. Sklep k tč. 3:
Za revidiranje poročil za leto 2006 se
imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija,
podjetje za revidiranje, d.o.o. Ljubljana.
4. Sklep k tč. 4:
Potrdi se spremembe statuta delniške
družbe po predlogu uprave in nadzornega
sveta.
5. Sklep k tč. 5:
Zaradi poteka mandata dne 26. 8. 2006
se Jarota Kalana od 27. 8. 2006 dalje ponovno imenuje za člana nadzornega sveta
in sicer za dobo štirih let.
Zaradi poteka mandata Dragu Rataju
dne 26. 8. 2006 se od 27. 8. 2006 dalje
imenuje za člana nadzornega sveta Milana
Ževarta, in sicer za dobo štirih let.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila. Rok za
prijavo je najkasneje do 29. 5. 2006.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovno sestane čez pol ure.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Športna loterija in igre na srečo d.d.
Št. 2/06
Ob-11419/06
Na podlagi 41. člena statuta družbe
KPL – Gradnje, rast, inženiring družba pooblaščenka, d.d. – v likvidaciji likvidacijska
upraviteljica sklicuje
9. skupščino družbe
KPL – Gradnje, rast, inženiring družba
pooblaščenka, d.d. – v likvidaciji,
ki bo v petek, dne 26. 5. 2006 ob 8. uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Tbilisijska
61, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles ter seznanitev o prisotni notarki.
Predlog sklepa lik. upraviteljice:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli:
Alenko Šuštar Hostar,
za preštevalki glasov se izvolita Mateja
Granatir in Mateja Stanič Rudolf.
Skupščina se seznani s prisotnostjo vabljene notarke Nade Kumar.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2005 z
revizorjevim poročilom in pisnim poročilom
nadzornega sveta po določbah Zakona o
gospodarskih družbah.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predlog sklepa lik. upraviteljice in nadzornega sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto
2005 z revizorjevim poročilom in pisnim
poročilom nadzornega sveta po določbah
ZGD.
2.1. Sprejem sklepa o razporeditvi in
uporabi bilančnega dobička za leto 2005.
Predlog sklepa lik. upraviteljice in nadzornega sveta:
Bilančni dobiček družbe, na dan 31. 12.
2005 v višini 295,782.387,58 SIT je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta v
višini 295,782.387,58 SIT in prenesenega
dobička prejšnjih let v višini 0 SIT.
Del bilančnega dobička v višini
294,440.391 SIT se razdeli delničarjem,
ki so imetniki delnic na dan zasedanja te
skupščine. Bruto znesek dividende znaša
357 SIT na delnico. Dividenda se izplača
najkasneje v 60 dneh od sprejema sklepa
o uporabi bilančnega dobička družbe.
Del bilančnega dobička v višini
547.096,77 SIT se nameni za nagrado
upravi in se izplača najkasneje v 60 dneh
od sprejema sklepa o uporabi bilančnega
dobička družbe.
Del bilančnega dobička v višini
478.709,68 SIT se nameni za nagrado
predsedniku in članom nadzornega sveta in se izplača najkasneje v 60 dneh od
sprejema sklepa o uporabi bilančnega dobička družbe.
Preostali del bilančnega dobička v višini
316.190,13 SIT ostane nerazporejen in se
razporedi v preneseni dobiček.
2.2. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa lik. upraviteljice in nadzornega sveta: skupščina družbe potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2005 in jima podeljuje
razrešnico.
3. Informacija o poteku likvidacijskega
postopka.
Predlog sklepa lik. upraviteljice: skupščina se seznani s potekom likvidacijskega
postopka.
Delničarjem je gradivo za skupščino,
vključno z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2005 z revizorjevim poročilom
in pisnim poročilom nadzornega sveta po
določbah Zakona o gospodarskih družbah
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Ljubljani, Tbilisijska 61, od dneva
objave do dneva skupščine, vsak delavnik
med 9. in 12. uro.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine družbi prijavijo svojo udeležbo na
skupščini, s pisno prijavo. Pooblaščenci
morajo pooblastilo deponirati na sedežu
družbe najkasneje tri dni pred začetkom
skupščine.
KPL pooblaščenka, d.d., v likvidaciji
Likvidacijska upraviteljica
Ljudmila Atanasovski, univ. dipl. ek.
Ob-11422/06
Na podlagi 26. točke Statuta delniške
družbe Koloniale Veletrgovina d.d., Maribor, Tržaška cesta 39, uprava družbe sklicuje
14. sejo skupščine
družbe Koloniale Veletrgovina d.d.,
Maribor,

ki bo 22. maja 2006 ob 12. uri v prostorih družbe Koloniale Veletrgovina d.d.,
Maribor, Tržaška c. 39.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta, revizorjevim poročilom in letnim poročilom za leto 2005.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
A – skupščina ne podeli razrešnice
upravi družbe za poslovanje v letu 2005,
B – skupščina ne podeli razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2005.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2006
se imenuje revizijska hiša JPA Abeceda
Revizija d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana.
5. Likvidacija družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
A – družba Koloniale Veletrgovina d.d.,
Maribor, Tržaška c. 39, preneha in se likvidira,
B – razlog za likvidacijo družbe Koloniale Veletrgovina je prenehanje poslovanja
družbe,
C – rok za prijavo terjatev upnikov je 30
dni od dneva objave tega sklepa,
D – za likvidacijskega upravitelja se
imenuje mag. Milan Škof, Stanežiče 3 H,
Ljubljana – Šentvid,
E – skupščina soglaša, da je likvidacijski upravitelj v postopku likvidacije družbe
upravičen nadaljevati posle v okviru poslovne enote C&C Maribor, Tržaška c. 37,
skladno s 382. členom ZGD.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
so vpisani v delniško knjigo, ki se vodi
pri KDD v Ljubljani, deset dni pred zasedanjem skupščine in ki se pisno prijavijo
osebno ali priporočeno pošiljko dostavijo
družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim dokumentom,
zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Gradivo za zasedanje skupščine,
vključno s sprejetim letnim poročilom in
poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na voljo na sedežu družbe Koloniale
Veletrgovina d.d., v Mariboru, Tržaška c.
39, vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani upravi v roku
sedem dni po objavi tega sklica.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob
vstopu v prostor zasedanja.
Prostor bo odprt od 11.30 dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje istega dne ob 13.
uri v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu
bo skupščina sklepala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Koloniale Veletrgovina d.d., Maribor
uprava družbe
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Ob-11434/06
Na podlagi tretje, četrte in pete točke
6. člena Statuta Raiffeisen Krekove banke
d.d. uprava banke sklicuje
15. skupščino
Raiffeisen Krekove banke d.d.
dne 25. 5. 2006 ob 11. uri v hotelu Piramida, Ul. heroja Šlandra 10, Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje predlagani dnevni red, sestavo delovnega
predsedstva skupščine, komisijo za štetje
glasov in ugotavlja prisotnost notarja za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in stališče nadzornega
sveta k poročilu pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2005 Raiffeisen Krekove banke d.d. in pozitivno
stališče k poročilu revizijske družbe Ernst
& Young d.o.o. Ljubljana za poslovno leto
2005.
3. Poročilo o notranjem revidiranju v
letu 2005 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o notranjem revidiranju v letu 2005 z
mnenjem nadzornega sveta.
4. Predlog obravnavanja izgube za poslovno leto 2005 in razrešnica upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: izguba leta 2005 je izkazana v višini 954,559.124,45 SIT in se
pokriva v breme drugih rezerv iz dobička.
Skupščina Raiffeisen Krekove banke
d.d. podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.
5. Predlog za prenos splošnih rezervacij v druge rezerve iz dobička.
Predlog sklepa: splošne rezervacije v
višini 16,446.020 SIT se prenesejo v druge
rezerve iz dobička.
6. Prehod na Mednarodne standarde
računovodskega poročanja in preneseni
dobiček.
Predlog sklepa: zaradi prehoda na
Mednarodne standarde računovodskega poročanja preneseni dobiček v višini
1.916,854.158 SIT v celotnem znesku
ostane sestavina kapitala Raiffeisen Krekove banke d.d. in ne bo predmet razdelitve delničarjem.
7. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
7.1. Raiffeisen Krekova banka d.d. z izdajo 38.000 navadnih imenskih delnic 6.
izdaje v nominalni vrednosti po 14.000 SIT
vsaka, povečuje osnovni kapital banke z
novimi denarnimi vložki v skupni vrednosti
532,000.000 SIT. Banka bo delnice izdala
v nematerializirani obliki in jih bo izročila
vpisniku z vpisom delnic na njegov račun
pri KDD, po vpisu povečanja osnovnega
kapitala v sodni register.
Osnovni kapital se na osnovi tega poveča na 3.386,992.000 SIT.
7.2. Delnice 6 izdaje so navadne, imenske in nedeljive.
Delnice dajejo imetnikom enake pravice
kot delnice prejšnjih izdaj.
7.3. Na podlagi 313. člena Zakona o
gospodarskih družbah in 4. členom Sta-

tuta banke se upošteva prednostna pravica obstoječih delničarjev za nakup novih
delnic.
7.4. Na podlagi četrte točke prvega odstavka 18. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev se ne izvede javna ponudba
delnic.
7.5. Upravičenci lahko delnice vpisujejo
na sedežu banke in vplačujejo na račun
banke v 20 dneh od dneva poziva uprave.
Uprava mora pisno pozvati upravičence k
vpisu in vplačilu delnic najpozneje v dveh
delovnih dneh od dneva prejema sklepa registrskega sodišča o vpisu skupščinskega
sklepa o povečanju osnovnega kapitala.
Delnice se vplačujejo v celoti po vrednosti 63.000 SIT za eno delnico.
Emisijska vrednost delnic znaša
2.394,000.000 SIT.
Vplačani presežni kapital tako znaša
1.862,000.000 SIT.
Kolikor celotna izdaja delnic do roka iz
tega člena ne bi bila vpisana in vplačana,
se izdaja šteje kot neuspešna, vplačana
sredstva na račun vplačila delnic pa se
vrnejo vplačnikom najkasneje v 30 dneh
od dneva zaključka roka za vpis in vplačilo
delnic.
7.6. Za prenos delnic te emisije veljajo
določila 4. člena Statuta Raiffeisen Krekove banke d.d.
7.7. Nadzorni svet banke se pooblašča, da po izvedenem povečanju osnovnega kapitala, glede višine in števila delnic uskladi besedilo statuta z novo višino
osnovnega kapitala in številom delnic.
8. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revidiranje poslovanja Raiffeisen Krekove
banke d.d. za poslovno leto 2006 revizijsko
družbo Ernst & Young d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za 15. skupščino, predlogi
sklepov z obrazložitvijo za vsako točko
dnevnega reda in druge informacije so
delničarjem na vpogled na sedežu Raiffeisen Krekove banke, v tajništvu uprave,
Slomškov trg 18, Maribor, vsak delavnik
med 9. in 12. uro.
V skladu z določili 6. člena Statuta Raiffeisen Krekove banke d.d. se lahko skupščine udeležijo delničarji banke, ki bodo
vpisani v delniško knjigo banke najmanj 5
delovnih dni pred zasedanjem skupščine
banke in ostanejo vpisani do konca zasedanja skupščine. Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu. Glasovalno pravico
lahko uresničujejo le tisti delničarji, ki bodo
sami ali prek svojih zakonitih zastopnikov
ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini vsaj 3 dni pred skupščino v Oddelek centralne bančne operative
Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov
trg 18, Maribor in hkrati deponirali pisna
dokazila o pooblastitvi in zakonitem zastopanju.
Delničarji bodo na 15. skupščini odločali o predlogih sklepov k posamezni točki
dnevnega reda. Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo upravi Raiffeisen Krekove banke d.d. v enem tednu po
objavi sklica, da jih le ta objavi v skladu z
Zakonom o gospodarskih družbah.
Zaradi čim bolj nemotenega poteka zasedanja skupščine prosimo vse udeležence, da se registrirajo pri vhodu v skupščinsko dvorano hotela Piramida, Ul. Heroja
Šlandra 10, Maribor, pol ure pred zasedanjem skupščine.

Št.

43 / 21. 4. 2006 /

Stran

3183

Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 12. uri v istih prostorih. V
tem primeru bo skupščina banke veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Uprava Raiffeisen Krekove banke d.d.
Marko Klemenčič
Danica Ozvaldič
Ob-11564/06
Uprava RRC Računalniške storitve,
d.d., Ljubljana, Jadranska 21, sklicuje
14. sejo skupščine,
ki bo dne 24. 5. 2006 ob 12. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Jadranska 21.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in določitev njenih organov.
Predlog sklepa: na predlog uprave
skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, imenuje 2 preštevalca glasov, notarja za sestavo notarskega zapisnika in ugotovi sklepčnost.
2.a Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 274.a
členu Zakona o gospodarskih družbah.
2.b Uporaba bilančnega dobička za leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog uprave
in nadzornega sveta skupščina sprejme
sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12.
2005 znaša 116,159.097,49 SIT. Izplačajo
se dividende na navadne delnice v skupni
višini 71,688.400 SIT, kar znaša 2.800 SIT
bruto na navadno delnico. Izplačajo se dividende na prednostne delnice v skupni
višini 5,376.600 SIT, kar znaša 74.675 SIT
bruto na prednostno delnico. Dividende se
izplačajo do 31. 8. 2006. Za dividende se
uporabi čisti dobiček poslovnega leta 2005
v višini 32,781.722,44 SIT in preneseni čisti
dobiček prejšnjih let v višini 44,283.277,56
SIT. O preostalem delu bilančnega dobička
v višini 39,094.097,49 SIT bo odločeno v
naslednjih poslovnih letih.
2.c Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina podeli upravi
in nadzornemu svetu družbe razrešnico za
poslovno leto 2005.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2006 imenuje
revizijsko družbo Abeceda revizija d.o.o.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe, na Jadranski 21, v tajništvu uprave.
Delničarji lahko en teden po objavi
podajo predloge za dopolnitev dnevnega
reda oziroma nasprotne predloge na sedež
družbe. Predlogi delničarjev so lahko le
pisni in razumno utemeljeni.
Delničarje oziroma njihove pooblaščence naprošamo, da svojo udeležbo na skupščini najavijo v pisni obliki, najmanj 3 dni
pred zasedanjem skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 13. uri v
istih prostorih in bo veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava RRC Računalniške storitve,
d.d.,
Ljubljana
direktor dr. Rok Rape
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Ob-11603/06
Na podlagi 36. člena Statuta Nama d.d.
Ljubljana uprava sklicuje
13. redno sejo skupščine
delničarjev Nama Trgovsko podjetje
d.d. Ljubljana,
ki bo v petek 26. 5. 2006 ob 13. uri na
sedežu družbe Nama Trgovsko podjetje
d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, v sejni sobi, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina družbe izvoli predsednika in dva preštevalca
glasov po predlogu uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim mnenjem in
poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2005, revizorjevim
mnenjem in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila.
3. Sklep o delitvi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček družbe v višini
413,600.986,28 SIT se uporabi na naslednji način:
– 213,650.080 SIT bilančnega dobička
ustvarjenega v letu 2005 se uporabi za
izplačilo dividend delničarjem družbe (224
SIT bruto na delnico), ki se izplačajo do
31. 12. 2006; do dividend so upravičeni vsi
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
pri KDD na dan 30. 5. 2006;
– 8,000.000 SIT bilančnega dobička se
uporabi za izplačilo nagrade nadzornemu
svetu za delo v letu 2005;
– preostanek bilančnega dobička v višini 191,950.906,28 SIT ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v
naslednjih letih.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje upravi družbe
in članom nadzornega sveta razrešnico za
poslovno leto 2005.
5. Seznanitev skupščine z odstopom
članice nadzornega sveta in imenovanje
nove članice nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave: za novo članico
nadzornega sveta se imenuje Metka Petek
z mandatom do poteka mandata Mire Koporčić Veljić.
6. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina imenuje za revizijo poslovnega
leta 2006 revizijsko družbo UHY Revizija in
svetovanje d.o.o.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe v Ljubljani, Tomšičeva 1, vsak delavnik od 10.
do 12. ure v času od dneva objave sklica
skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo
biti v pisni obliki obrazloženi in vloženi v
7 dneh po objavi tega sklica v tajništvu
družbe.
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Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki so najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine prijavili svojo udeležbo
na sedežu družbe. Pooblastilo mora biti
pisno.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja zaradi vzpostavitve evidence in prevzema glasovnic. Delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci se izkažejo s potrdilom o lastništvu delnic, osebnim dokumentom in
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava Nama d.d. Ljubljana

Nasprotni predlog
Ob-11614/06
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.,
Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana (na podlagi
členov 286 in 288 ZGD ter 66. člena 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
Rada Tomažiča, Hrušica 57, Podgrad, k
točkama 3 in 6 dnevnega reda skupščine,
s sledečima predlogoma sklepov:
Pri točki 3. Sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička in podelitev razrešnice
predlaga sprejem sklepa, ki naj se glasi:
Na dan 31. 12. 2005 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 9.795,866.241,04 SIT se
v skladu z določbami 228., 274.a in 282.
člena ZGD uporabi za:
1. izplačilo dividend delničarjem v znesku 2.712,191.300 SIT oziroma 1.300 SIT
bruto na delnico;
2. izplačilo članom nadzornega sveta
družbe kot udeležbo na bilančnem dobičku
v bruto znesku 38,442.872,58 SIT, izplačljivo v delnicah družbe po povprečni tržni
vrednosti delnice v letu 2005, ki znaša
65.546 SIT;
3. prenos v druge rezerve iz dobička v
znesku 3.522,616.034,23 SIT;
4. prenos v preneseni dobiček v znesku
3.522,616.034,23 SIT o uporabi katerega
bo odločeno v naslednjih letih.
Za izplačilo pod točkama 1. in 2. se
uporabijo rezerve iz prejšnjih let.
Pri točki 6. Določitev višine nadomestila
članom nadzornega sveta predlaga sprejem sklepa, ki naj se glasi:
Članom nadzornega sveta za delo v
nadzornem svetu za čas trajanja mandata pripada mesečno nadomestilo v višini
1.000 EUR bruto, predsedniku nadzornega
sveta pa v višini 2.500 EUR bruto.
Utemeljitev delničarja:
Delničar meni, da sta njegova predloga utemeljena, saj je poslovanje družbe
dokaj uspešno in tudi napovedi za bodoče
poslovanje kažejo pozitivne kazalce tako,

da je zadrževanje dobička neracionalno.
Dodaja še, da podobne naftne družbe prav
tako namenjajo lastnikom pomemben delež dobička.
Mnenje uprave:
Prvotni predlog uprave in nadzornega
sveta glede delitve bilančnega dobička temelji na uravnoteženi kapitalski strukturi
družbe, višja raven dividend v primerjavi z
višino v prejšnjih letih pa odraža uspešnost
poslovanja družbe. Delničar pri utemeljitvi
ni zadostno navedel razlogov za višjo dividendo, predvsem ne navaja utemeljenih
poslovnih razlogov in zato uprava nasprotnega predloga ne podpira.
Predlog uprave in nadzornega sveta
glede nadomestil temelji na dosedanji praksi glede višine izplačil (delničar za leto
2005 podpira znesek udeležbe v bilančnem dobičku). S predlaganim načinom se
spreminja le oblika izplačila, ki namesto
sejnin, udeležbe v bilančnem dobičku in
stroškov uvaja zaradi transparentnosti in
racionalnosti le enotno mesečno nadomestilo. Delničar svojega predloga glede višine nadomestil ni utemeljil. Uprava meni, da
nasprotni predlog glede višine nadomestil
ni utemeljen in ga ne podpira.
Gradivo v zvezi z nasprotnim predlogom (dopis delničarja z dne 11. 4. 2006)
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

Zavarovanja
SV 400/06
Ob-11586/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 400/06 z dne 13. 4.
2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 5,
v stanovanjski hiši na naslovu Banija 94,
Ig, v izmeri 90,72 m2, na parceli št. 1857/3
in 1857/4, vpisanem pod vl. št. 1158, k.o.
Ig, ki je last zastaviteljice Jerice Zupan, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
12. 3. 2006, z Republiko Slovenijo. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB
banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 42.000 EUR, z obrestno
mero 3-mesečni Euribor za EUR + 1,60%
p.a. ter zapadlostjo 18. 5. 2016.
SV 221/06
Ob-11590/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 221/06 z dne 13. 4.
2006, je bilo stanovanje v izmeri 86,57 m2,
ki se nahaja v tretjem nadstropju stanovanjske hiše, stoječe na parcelni številki
1300, katera je pripisana k vložku št. 856,
k.o. Spodnja Šiška, katera je označena z
naslovom Ljubljana, Malgajeva 2, katere
lastnica do celote je na podlagi zemljiško
knjižno še neizvedene kupoprodajne pogodbe številka 466-174/96 z dne 6. 11.
1996, zastaviteljica Valerija Berglez Maj-
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kus, zastavljeno v korist banke Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, MŠ 1870718, za
zavarovanje denarne terjatve v višini tolarske protivrednosti 250.000 EUR s pripadki.
SV 244/06
Ob-11605/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 244/06 z dne 13. 4.
2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 21,
v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe
na Jesenicah, Cesta maršala Tita 62, stoječi na parc. št. 471/1, parc. št. 473/2 in
parc. št. 474, vse k.o. Jesenice, v izmeri
77,68 m2, last zastaviteljev Marjana Vidmarja in Ivanke Vidmar, vsakega do 1/2,
vse v korist Kärntner Sparkasse AG, matična številka 1870718, s sedežem Neuer
Platz 14, A-9020 Celovec, v zavarovanje
denarne terjatve 61.000 EUR s pripadki.
SV 249/06
Ob-11607/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 249/06 z dne 13. 4.
2006, je bilo stanovanje št. 18, v 3. nadstropju večstanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta maršala Tita 62, stoječe na
parc. št. 471/1, parc. št. 473/2 in parc. št.
474, vse k.o. Jesenice, v skupni izmeri
35,53 m2, last zastaviteljev Radovana Zrnića in Milke Zrnić, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 27. 2. 2006, zastavljeno
v korist upnice Posojilnice – Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 20.000 EUR s pripadki.

1402985500376, stanujočega Pod smrekami 15, pošta Šempeter, ki posluje kot
samostojni podjetnik Frizerski salon Gašper Gath, Gašper Sedminek s.p., Žalec,
Mestni trg 4 C, v znesku 22.920 EUR, z
zapadlostjo zadnje anuitete 20. 4. 2016, z
obrestno mero Euribor + 2,6 odstotnih točk
letno, kar na dan sklenitve te pogodbe znaša 5,607 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 385/06
Ob-11610/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 385/06, DK 29/06, je
bilo stanovanje št. 10, v II. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Ljubljanska
cesta 91, v Domžalah, ki leži na parc. št.
3892, k.o. Domžale, vpisani pri vl. št. 2879,
k.o Domžale in last zastaviteljev Nataše
Verbančič do idealnega deleža ½ in Primoža Svetine do idealnega deleža ½, zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, matična št.
5860571, za zavarovanje denarne terjatve
po kreditni pogodbi št. 02056-1159182826,
v višini 20.920 EUR s pp in za zavarovanje
denarne terjatve po kreditni pogodbi št.
02056-1159183020, v višini 20.920 EUR
s pp.
SV 410/06
Ob-11611/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 410/06, DK 31/06, je
bilo enosobno stanovanje št. 9, na naslovu
Vegova 1, Moravče, v stanovanjski stavbi,
stoječi na parc. št. 6/1, k.o. Moravče, vpisani pri vl. št. 227, k.o Moravče in last zastavitelja Ceglar Milana do 1/1, zastavljeno
v korist Hypo Alpe-Adria-bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična
številka 1319175, za zavarovanje denarne
terjatve po kreditni pogodbi št. 114265, v
višini 50.079,45 CHF s pp.

SV 257/06
Ob-11608/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 257/06 z dne 13. 4.
2006, sta bili stanovanji št. 22, v 4. nadstropju večstanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta Toneta Tomšiča 70 E, stoječe
na parc. št. 1321/4, k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 50,11 m2, last zastaviteljev Sevdalije
Hafizovića in Sabine Hafizović, oba Cesta
Toneta Tomšiča 70, Jesenice in št. 12 v
3. nadstropju večstanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta Toneta Tomšiča 70, stoječe
na parc. št. 1321/3, k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 59,13 m2, last zastavitelja Haska
Hafizovića, Cesta Toneta Tomšiča 70, Jesenice, zastavljeni v korist upnice Posojilnice – Bank Zila, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak,
Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 53.000 EUR
s pripadki.

SV 370/06
Ob-11612/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Litije, opr. št. SV 370/06 z dne 14. 4. 2006, je
bilo stanovanje v izmeri 59,60 m2 Maistrova ulica 8, v Litiji, ki ni vpisano v zemljiški
knjigi, last Ristić Čeda, Maistrova ulica 8,
Litija, zastavljeno v zavarovanje hipoteke
v znesku 31.000 EUR z 6,283% obrestmi,
z zapadlostjo zadnje anuitete 1. 5. 2021, v
korist upnice Kärntner Sparkasse AG Celovec, Podružnica v Sloveniji, Cesta v Kleče
15, Ljubljana, matična št. 1430564.

SV 321/06
Ob-11609/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 321/06 z dne 13. 4. 2006,
je bila nepremičnina, stanovanje štev. 4,
v pritličju stanovanjske hiše v Šempetru
v Savinjski dolini, Dobrteša vas 16/e, v
izmeri 56,61 m2, last zastavitelja Milana
Sedminka, EMŠO 1805955500271, stanujočega Pod smrekami 15, pošta Šempeter,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
28. 9. 1992, zastavljena v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana,
Trg republike 2, matična številka 5860571,
za zavarovanje denarne terjatve do kreditojemalca Gašperja Sedminka, EMŠO

SV 495/2006
Ob-11616/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 495/2006 z dne
11. 4. 2006, sta poslovi prostor v izmeri 103,65 m² in poslovni prostor v izmeri
134,46 m², v stavbi na Ptuju, Cankarjeva 5,
ki stoji na parc. št. 1254, k.o. Ptuj, last Leplast d.o.o., Velenje, matična št. 1569490,
do celote, na temelju prodajnih pogodb št.
361-02-39/05-506 in št. 361-02-38/05-506,
obeh z dne 30. 12. 2005, zastavljena v korist Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft,
s sedežem Celovec, Neuer Platz 14, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 250.000 EUR s p.p., pla-
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čljive v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
SV 512/2006
Ob-11617/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 512/2006 z dne
12. 4. 2006, je stanovanje z identifikac. št.
15.E v izmeri 88,84 m², z identifikac. št.
0657/00870/015, v objektu Maistrova 26
v Mariboru – parc. št. 1012/1, k.o. Maribor
Grad, last Židanik Miloša, stan. Maribor,
Dupleška 97, na temelju prodajne pog. z
dne 25. 1. 2006, z z.k. dovolilom, zastavljeno v korist NLB d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 54.400 EUR s pp.
SV 578/2006
Ob-11618/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 578/2006
z dne 14. 4. 2006, je bila nepremičnina,
enosobno stanovanje z oznako S6/2-1 v
izmeri 21,91 m2, v II. nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo z isto oznako velikosti 3,40 m2 v drugi kletni etaži, v objektu
Cankarjeva ulica 6F, Maribor, ki stoji na
parceli številka 1180/4, k.o. Maribor-Grad,
katere lastnik je zastavitelj Dean Kikec,
EMŠO 0311969500294, stanujoč Maribor,
Krekova ulica 012, do celote, zastavljena
v korist upnice Raiffeisen Krekova banka
d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 10,000.000
SIT s pripadki.
SV 592/2006
Ob-11620/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opravilna številka SV 592/2006
z dne 18. 4. 2006, je bila nepremičnina,
stanovanje številka 5, v pritličju večstanovanjskega bloka v Mariboru, Erjavčeva
ulica 018, v izmeri 51,88 m2, ki leži na
parceli številka 1670, katastrska občina
Studenci, ki je last dolžnika in zastavitelja
Roškar Franca, EMŠO 0509946500607,
stanujočega Maribor, Erjavčeva ulica 018
in solidarnega poroka ter zastaviteljice Stanislave Roškar, EMŠO 2008950505492,
stanujoče Maribor, Erjavčeva ulica 018,
za vsakega do 1/2 od celote, na podlagi prodajne pogodbe številka S 10-6/06
z dne 27. 3. 2006, sklenjene s prodajalko
Tovarno vozil in toplotne tehnike Maribor
d.d., Preradovičeva ulica 022, Maribor,
zastavljena v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
24.970 CHF s pripadki, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
za CHF na dan plačila oziroma izterjave,
pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve
dne 31. 3. 2016.
SV 278/06
Ob-11621/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 278/06
z dne 14. 4. 2006, je bilo stanovanje št. 9,
s pripadajočo shrambo – kletjo v skupni
izmeri 52,39 m2, v večstanovanjski hiši z
ident. št 245.E, stoječi na parc. št. 77/8,
238/2, 84/11 in 84/2, k.o. Šentpeter, last
Vide, Aleksandra in Branka Prolića, vsi
stanujoči v Ljubljani, Močnikova ulica 1,
vsakega do 1/3, zastavljeno v korist upnice
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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
47.000 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 617/06
Ob-11717/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 617/06 z dne 19. 4.
2006, je dvosobno stanovanje v izmeri
54,08 m2, v 4. nadstropju stanovanjskega
bloka z naslovom Kovorska cesta 13, Bistrica pri Tržiču, Tržič, ki stoji na parc. št.
225, k.o. Bistrica, last zastavitelja Roberta
Čeha, Kovorska cesta 13, Tržič, na temelju
prodajne pogodbe št. Rg I – 12/97, sklenjene dne 11. 3. 1997, s prodajalcem Petrol,
Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska 50, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, matična številka
5706491, za zavarovanje njegove denarne
terjatve v višini 14.608,26 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, z obrestno mero
v višini v višini 6-mesečni Euribor + 2,55%
letno, z zapadlostjo glavnice terjatve dne
30. 6. 2021, z morebitnimi stroški, ki bi
jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi
iz pogodbe o dolgoročnem potrošniškem
tolarskem kreditu z valutno klavzulo št.
102146-400.
SV 273/2006
Ob-11806/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve notarke Danice Hojs iz
Gornje Radgone, z dne 19. 4. 2006, opr.
št. SV 273/2006, je bila garsonjera št. 15,
v Sladkem Vrhu 8, v izmeri 29,20 m2 in
obsega sobo v izmeri 19,16 m2, kuhinjo v
izmeri 3,34 m2, kopalnico v izmeri 2,84 m2,
predsobo v izmeri 3,20 m2 in kletne prostore v izmeri 0,66 m2, ki se nahaja v stavbi,
stoječi na parc. št. 376/1, k.o. Sladki Vrh in
je last zastavitelja Friš Srečka, Zg. Velka
115, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 20. 1. 2004, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, identifikacijska številka za DDV SI59622806, v
zavarovanje denarne terjatve v znesku višini 52.310 CHF po srednjem tečaju Banke
Slovenije za CHF na dan črpanja kredita s
pripadki, kot to določa neposredno izvršljiv
notarski zapis sporazuma o zavarovanju
kredita.
SV 613/2006
Ob-11807/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava
Bohinca iz Maribora, opravilna številka
SV 613/2006 z dne 19. 4. 2006, je bila
nepremičnina, stanovanje št. 7 v II. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu
Skolibrova 009, Ormož, v izmeri 54,21m2,
ki stoji na parceli številka 479, vložna številka 515, katastrska občina Ormož, ki
je last solidarnega poroka in zastavitelja
Stajnko Dušana, rojenega 19. 9. 1956, stanujočega Maribor, Devova ulica 003, do
celote, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja številka 362-35/91, sklenjene dne
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3. 1. 1992, s prodajalko Občino Ormož,
zastavljena v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
85.335 CHF s pripadki, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
za CHF na dan plačila oziroma izterjave,
pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve
dne 31. 3. 2031.
SV 191/06
Ob-11808/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz
Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št. SV 191/06
z dne 12. 4. 2006, je bilo stanovanje v tretjem
nadstropju stanovanjske stavbe Glavni trg
3, Cerkno, v izmeri 24,57 m2, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih delih
in napravah ter zemljišču, last dolžnice in
zastaviteljice Metke Gaube, kupljeno s kupoprodajno pogodbo z dne 30. 3. 2006, zastavljeno v korist upnice – banke Nove KBM
d.d., Področje Nova Gorica, Podružnica Idrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pripadki.
SV 229/06
Ob-11822/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 229/06 z dne 14. 4.
2006, je bilo dvosobno stanovanje številka
39 v izmeri 59,40 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, ki se nahaja v sedmem
nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Domžale, Ljubljanska cesta 91, stoječe na parcelni številki 3892, stanovanjska
stavba v izmeri 526 m2, ki je pripisana k
vložku št. 2879, k.o. Domžale, katerega
lastnica do celote je na podlagi prodajne
pogodbe z dne 14. 2. 2006, zastaviteljica Ksenija Šimnovec, zastavljeno v korist
Banke Domžale d.d., Domžale, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke, Domžale, Ljubljanska 62, MŠ 5101727, v zavarovanje kreditne denarne terjatve v višini
4,000.000 SIT s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 16/2004
Os-11187/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Humar Teodor, s.p.,
Stresova 2/A, Kobarid – v stečaju, sklenilo:
Stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v register samostojnih podjetnikov, ki ga vodi Agencija za
javnopravne evidence Republike Slovenije, izpostava Nova Gorica, matična številka 530897300, številka dejavnosti 36.630,
davčna številka 54311187.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka dolžnik preneha in se
izbrišejo vsi predhodni vpisi pri stečajnem
dolžniku v zvezi s tečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 4. 2006

St 1/2006
Os-11188/06
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Čistilni servis Tino, Ljubomir
Sobočan s.p. Ulica Štefana Kovača 9,
Murska Sobota, matična št. 1384643,
davčna št. 35237686, se iz razloga drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.
Narok za preizkus terjatev dne 29. 5.
2006 se preklicuje.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 4. 2006
St 4/2004
Os-11189/06
Stečajni postopek nad dolžnikom Peruš trgovina – veleprodaja d.o.o. – v stečaju, Mariborska 110, Dravograd, opr. št.
St 4/2004, se na podlagi prvega odstavka
169. člena ZPPSL zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika Peruš trgovina – veleprodaja
d.o.o. – v stečaju, Mariborska 110, Dravograd, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 4. 2006
St 180/2005
Os-11190/06
To sodišče je s sklepom St 180/2005
dne 7. 4. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Bonita z nepremičnine d.o.o., Ljubljana, Celovška 291 – 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 7. 4. 2006
St 257/2005
Os-11191/06
To sodišče je s sklepom St 257/2005
dne 11. 4. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Lineart Grafično oblikovanje, projektiranje in marketing d.o.o.,
Marinkov trg 6, Ljubljana, matična št.
5621127, davčna številka 25664956.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Suzana Gale Robežnik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 4. 9. 2006 ob 13. uri v razpravni
dvorani št. IV/1, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 4. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2006
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St 201/2005
Os-11192/06
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Rožmarin d.o.o. Ljubljana – v
stečaju, Šmartinska c. 238, ki se vodi pod
opr. št. St 201/2005, razpisuje narok za
preizkus prijavljenih terjatev za dne 22. 5.
2006 ob 11. uri v razpravni dvorani št. III v
1. nadstropju tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2006
St 40/2006
Os-11193/06
To sodišče je s sklepom St 40/2006 dne
11. 4. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Carco, d.o.o., Ljubljana, Jurčkova cesta 7, matična številka 1585614,
št. reg. vložka 13445600, šifra dejavnosti
50.102.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Melita Butara 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 26. 6. 2006 ob 14.20 v razpravni
dvorani št. 1/I, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 4. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2006
St 208/2005
Os-11194/06
To sodišče je s sklepom St 208/2005
dne 7. 4. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Cleancom d.o.o., Slovenčeva 111, Ljubljana – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2006
St 90/2002
Os-11195/06
To sodišče je s sklepom St 90/2002 dne
7. 4. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom IP Alprem d.d., Usnjarska c.
9, Kamnik.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2006
St 243/2005
Os-11196/06
To sodišče je v postopku prisilne poravnave pod opr. št. St 243/2005 nad dolžnikom Sopotnik Recom d.o.o. Trzin,
Špruha 33, predložilo narok za prisilno
poravnavo na dan 22. 5. 2006 ob 13.15,
razpravna dvorana št. II/I na lokaciji Miklošičeva 7, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2006

St 228/2005
Os-11197/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom C.A.F.E. d.o.o., Tržaška
132, Ljubljana, za dne 22. 5. 2006 ob 12.
uri, v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana št. V/1.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem
sodišču, Miklošičeva 7, v sobi 15 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2006
St 136/2004
Os-11198/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 136/2004 sklep z dne 10. 4.
2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Šolman Vladimir s.p., Montaža ključavničarskih del in preprostih betonskih
elementov, Spodnje Sečovo 95, Rogaška Slatina – v stečaju (matična številka: 5004666, ID št. za DDV: SI88292835),
se zaključi, v skladu z dol. 169. členom
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Šolman Vladimir s.p., Montaža ključavničarskih del in
preprostih betonskih elementov, Spodnje
Sečovo 95, Rogaška Slatina – v stečaju
(matična številka: 5004666, ID št. za DDV:
SI88292835) iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 4. 2006
St 9/2006
Os-11199/06
To sodišče je s sklepom št. St 9/2006
z dne 10. 4. 2006 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Weinmayr Plast Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas d.o.o., Slovenska vas
1 C, Jesenice na Dolenjskem, matična
številka 5970644.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 10. 4. 2006
St 39/2005
Os-11200/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St
39/2005 z dne 10. 4. 2006 začelo in takoj
zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom Raziskovalni institut Valdoltra,
Jadranska cesta 31, Ankaran, matična
številka 5934559, šifra dejavnosti 73.104.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Zoper sklep imajo morebitni upniki možnost vložiti pritožbo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 4. 2006
St 45/2005
Os-11201/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St
45/2005 z dne 10. 4. 2006 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Iride gostinstvo, trgovina in
storitve d.o.o., Istrska cesta 4, Kozina,
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matična številka 1903381, šifra dejavnosti
H 55.301.
Občini Hrpelje-Kozina se brez prevzema obveznosti izročijo osnovna sredstva
dolžnika, kot izhaja iz seznama osnovnih
sredstev, ki je kot priloga št. 1 sestavni del
izreka tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Zoper sklep lahko upniki vložijo pritožbo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 4. 2006
St 79/2004
Os-11353/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 79/2004 sklep z dne 14. 4.
2006:
I. To sodišče je dne 6. 8. 2004 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za
začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Esa, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in poslovne storitve d.o.o., Gotoveljska
cesta 4, Žalec, ki ga zastopa odv. Zoran
Hartman, Pražakova 8, Ljubljana, z dne
5. 8. 2004 in je dne 14. 4. 2006 ob 9. uri
začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
ESA, Podjetje za proizvodnjo, trgovino
in poslovne storitve d.o.o., Gotoveljska
cesta 4, Žalec (matična številka: 5472865,
ID št. za DDV: SI81214715).
Odslej se firma glasi: ESA, Podjetje za
proizvodnjo, trgovino in poslovne storitve
d.o.o., Gotoveljska cesta 4, Žalec (matična številka: 5472865, ID št. za DDV:
SI81214715) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje, št. delovnega dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča in
vpis začetka stečajnega postopka v sodni
register pri tem sodišču.
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 2000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-8450084902 (sklic na
št. 11 42153-7110006-00790406).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo
dne 28. junija 2006 ob 8.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 14. 4.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 4. 2006
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St 2/2005
Os-11390/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 2/2005 sklep z dne 13. 4.
2006:
V stečajni zadevi nad dolžnikom: A & C
marketing, Podjetje za trgovsko posredovanje, nakup in prodaja blaga ter gospodarsko svetovanje d.o.o., Šlandrov
trg 3, Žalec – v stečaju, se razpiše II.
narok za preizkus terjatev za dne 7. junija
2006 ob 10.45 v sobi št. 106/I tukajšnjega
sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 4. 2006
St 54/2004
Os-11391/06
Stečajni postopek nad dolžnikom Guding gradbeništvo, minerstvo in posredništvo, Simič Dušan s.p., Kolodvorska
28, Postojna, se začne in se 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 7. 4. 2006
St 4/2006
Os-11392/06
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Janković Filip s.p., zidarstvo, Muzejska ulica 9, Tržič, matična številka
5240811000, šifra dejavnosti 45.210, davčna številka 97648647, se začne in se takoj
zaključi.
2. Morebitno premoženje stečajnega
dolžnika 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 13. 4. 2006
St 229/2004
Os-11393/06
To sodišče je s sklepom St 229/2004
dne 11. 4. 2006 zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom S-Lara Zavod za izobraževanje, raziskovalno in založniško
dejavnost, Archinetova 7, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2006
St 231/2005
Os-11394/06
To sodišče je s sklepom St 231/2005
dne 12. 4. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Edil Podjetje za gradbeno, geodetsko in geološko dejavnost
d.o.o., Grudnovo nabrežje 23, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2006
St 216/2004
Os-11395/06
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Agencija Gaberi Zavod za umetnost, marketing, promocijo in investiranje Maribor – v stečaju, Zrkovska 108/a,
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šifra dejavnosti 74.841, matična številka
5987024, davčna številka SI81560389, se
v skladu s 169. členom ZPPSL zaključi,
saj so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 4. 2006
St 148/2004
Os-11396/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase v stečajnem postopku nad Elektrokovina orodjarna d.o.o. – v stečaju,
Maribor, ki bo dne 16. 6. 2006 ob 12. uri v
sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča št. 217 v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 4. 2006
St 37/2005
Os-11397/06
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom Security Equipment, družba za trgovino, posredniške, zastopniške in komisijske posle ter uvoz in izvoz d.o.o.,
Prešernova 11, Odranci (matična številka
5942829, davčna številka 37040685) – v
stečaju, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 4. 2006
St 20/2004
Os-11398/06
Po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL, se stečajni postopek nad
dolžnikom Defre Impex Posredovanje in
trgovina d.o.o., Murska Sobota, Markišavska cesta 5 – v stečaju (davčna številka 70635617, matična številka 1358243),
zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 4. 2006
St 83/2005
Os-11403/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 83/2005 sklep z dne 13. 4.
2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Adeo – Nedič Slobodan s.p., Žlavsova
ulica 3, Vojnik – v stečaju (matična številka: 1675273, ID št. za DDV: SI82009872),
se zaključi, v skladu z določili 99/II člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po tej objavi sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Adeo – Nedič
Slobodan s.p., Žlavsova ulica 3, Vojnik – v
stečaju (matična številka: 1675273, ID št.
za DDV: SI82009872), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 4. 2006

St 13/2006
Os-11573/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 13/2006 z dne 14. 4. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom MGM trgovina, gostinstvo in storitve z gradbeno mehanizacijo d.o.o., Dornava 120,
matična številka 5471672, šifra dejavnosti
55.301, davčna številka SI16233131.
Odslej firma glasi: MGM trgovina, gostinstvo in storitve z gradbeno mehanizacijo d.o.o., Dornava 120 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 4. 7.
2006 ob 8.30 v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 4. 2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 14. 4. 2006
St 3/2006
Os-11574/06
To sodišče je na seji senata dne 14. 4.
2006 pod opr. št. St 3/2006 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Tinko,
podjetje za svetovanje, posredovanje,
prodajo blaga, idej in storitev Črnomelj
d.o.o., Kanižarica 22, Črnomelj, matična
št. 5344409, šifra dejavnosti 72.600, se
začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Tinko, podjetje za svetovanje, posredovanje, prodajo blaga, idej in storitev Črnomelj
d.o.o., Kanižarica 22, Črnomelj, izbriše iz
sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo
v roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 14. 4. 2006
St 57/2006
Os-11575/06
To sodišče je s sklepom St 57/2006 dne
14. 4. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Itinerar d.o.o., Podjetje za organizacijo športno turističnih prireditev,
Celovška 206, Ljubljana, matična številka
5334179, vložna številka 10515300.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Suzana Gale Robežnik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 25. 9. 2006 ob 11. uri v razpravni
dvorani št. III v 1. nadstropju, Oddelka za
gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7
v Ljubljani.
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Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 4. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2006
St 2/94
Os-11576/06
Narok za obravnavanje osnutka glavne
razdelitve stečajne mase v stečajnem postopku nad stečajnim dolžnikom Servisno
podjetje p.o. – v stečaju, Tavčarjeva 45,
Kranj, bo dne 30. 5. 2006 ob 13. uri v sobi
št. 12 tega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek glavne
razdelitve v času uradnih ur, to je v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v
sredo tudi od 14. do 16.30 v stečajni pisarni soba 6/pritličje tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 4. 2006

Izvršbe
In 2003/00391
Os-8832/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2003/00391
z dne 24. 10. 2003, je bil dne 10. 2. 2004
opravljen v korist upnikov 1. Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, 2. Elektro Gorenjska, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova
3a, Kranj, ki jih zastopa Domplan Kranj in
3. Domplan d.d., Kranj, Bleiweisova 14,
Kranj, proti dolžniku Pretnar Sašu, Ul. 1.
avgusta 9, Kranj, zaradi izterjave 65.351
SIT s pp, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanje št. 15, v
mansardi stanovanjske stavbe na naslovu
Ul. 1. avgusta 9, Kranj, s pripadajočimi
skupnimi deli in napravami ter funkcionalnim zemljiščem v lasti dolžnika Pretnar
Saša, Ul. 1. avgusta 9, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 20. 3. 2006
In 127/2005
Ob-7199/06
V smislu določila 211. člena ZIZ, se na
podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju z dne 12. 7. 2005, pod opr.
št. In 127/2005, ki je postal pravnomočen
17. 10. 2005, v korist upnika RS, Ministrstvo za finance, DURS, DU Velenje, ki ga
zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji
oddelek v Celju, zoper dolžnika Andreja
Jevšnika, Kardeljev trg 4, Velenje, zaradi
izterjave 3,242.529,52 SIT s pp, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo in jo predstavlja stanovanje št. 1, v
I. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Kardeljev trg 4, Velenje, v velikosti
36,50 m2, ki stoji na parc. št. 2429/2, vl. št.
2630, k.o. Velenje, ki je po podatkih v spisu
last dolžnika Andreja Jevšnika, Kardeljev
trg 4, Velenje, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 6. 3. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 4440/2005
Os-9900/06
Okrajno sodišče v Kopru je po Okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
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knjižni zadevi, začeti na predlog predlagatelja Esmuda Hamulića, Dellavallejeva ulica 7, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine ter vknjižbe lastninske pravice, dne
8. 9. 2005, sklenilo:
začne se postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 362-1936/91 z dne 10. 11. 1991,
sklenjene med Občino Koper, kot prodajalcem in Pavlič Doričem, kot kupcem, za
nakup stanovanja v izmeri 34,70 m2, v stanovanjski hiši v Kopru, Dellavallejeva ul. 7,
parc. št. 113, k.o. Koper,
– dodatka št. 1 k kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja št. 362-1936/91 z
dne 10. 11. 1991, z dne 3. 12. 1993, št.
OV I 901/94, sklenjenim med Občino Koper, kot prodajalcem in Pavlič Doričem, kot
kupcem, za nakup dodatne stanovanjske
površine v izmeri 14,92 m2, v stanovanjski
hiši v Kopru, Dellavallejeva ul. 7, parc. št.
113, k.o. Koper,
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10.
1992, št. OV I 5997/92 z dne 28. 10. 1992,
sklenjene med Pavlič Doričem, roj. 4. 10.
1946, kot prodajalcem in Hamulič Emsudom, roj. 30. 5. 1964, Koper, kot kupcem,
za nakup stanovanja v izmeri 34,70 m2, v
Kopru, Dellevallejeva ulica št. 7, parc. št.
113, k.o. Koper.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižnih listin, je v zemljiški knjigi vpisana v
vl. št. 129/1, ident. št. 1.E, stanovanje v izmeri 61,40 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Dellavallejeva ul. št. 7, parc. št. 113,
k.o. Koper, last Mestne občine Koper.
Pri zgoraj opisani nepremičnini se
zahtva vknjižba lastninske pravice na podlagi zgoraj navedenih listin ter originala
pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega
stanja z dejanskim z dne 3. 8. 2005, št.
OV 4003/2005, sklenjene med Mestno
Občino Koper in Hamulić Emsudom, v
korist imetnika Hamulić Emsuda, EMŠO
3005964160026, Dellavallejeva ulica 7,
Koper.
Imetnike pravice na nepremičnini, vpisani v vl. št. 129/1, ident. št. 1.E, stanovanje v izmeri 61,40 m2, na naslovu Dellavallejeva ul. št. 7, parc. št. 113, k.o. Koper,
last Mestne občine Koper, se poziva, da v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 1. 3. 2006
Dn 444/2006

Os-9547/06

S sklepom z dne 24. 2. 2006, opr. št.
Dn 444/2006, je Okrajno sodišče v Šmarju
pri Jelšah, na predlog predlagatelja IPI,
izvajalski in projektantski inženiring d.o.o.,
Zgornje Negonje 35/d, Rogaška Slatina,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, ki se nanašajo na nepremičnino parc. št. 1041/3, dvorišče 88 m2
in stavbišče 124 m2 (z.k. telo I), vpisano
v vl. št. 819, k.o. Rogatec, kjer je vpisana
družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Gora d.o.o., Založništvo, trgovina in
storitve iz Rogaške Slatine, in gospodarsko poslopje na parc. št. 1041/3 (z.k. telo
II), vpisano v vl. št. 819, k.o. Rogatec, kjer
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je vpisana lastninska pravica v korist in na
ime Gora d.o.o., Založništvo, trgovina in
storitve, Ul. XIV. divizije 24, Rogaška Slatina, do celote.
Z zgoraj navedenim sklepom je Okrajno
sodišče v Šmarju pri Jelšah začelo postopek vzpostavitve naslednjih zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 27. 5.
1994, sklenjene med prodajalcem Gora
d.o.o., Ul. XIV. divizije 24, Rogaška Slatina, in kupcem Svit d.o.o., Žolgarjeva 6,
Slovenska Bistrica, katere predmet je nepremičnina, vpisana v vl. št. 819, k.o. Rogatec,
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 7.
1994, sklenjene med prodajalcem Svit,
svetovanje in trgovina d.o.o., Žolgarjeva
6, Slovenska Bistrica in kupcem IP Holding Rogaška Slatina, katere predmet je
nepremičnina, vpisana v vl. št. 819, k.o.,
Rogatec,
– aneksa z dne 5. 5. 1997, h kupoprodajni pogodbi z dne 22. 7. 1994, sklenjenega med prodajalcem Svit, svetovanje
in trgovina d.o.o., Žolgarjeva 6, Slovenska Bistrica in kupcem IPI Holding p.o.,
Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina, katere
predmet je nepremičnina parc. št. 1041/3,
dvorišče v izmeri 88 m2 in stavbišče v izmeri 124 m2 (z.k. telo I) in gospodarsko poslopje na parc. št. 1041/3 (z.k. telo II), vse
vpisano v vl. št. 819, k.o. Rogatec.
Vknjižba lastninske pravice na navedenih nepremičninah se zahteva v korist predlagatelja postopka IPI, izvajalski in projektantski inženiring d.o.o., Zgornje Negonje
35/d, Rogaška Slatina, matična številka
5111498.
Imetniki pravic na navedenih nepremičninah se pozivajo, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 23. 3. 2006
Dn 713/2002

Os-6655/06

Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
16. 1. 2006 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji parcele št. 11/3, k.o. Turje, sklenjene med prodajalcem Draksler
Brankom, Draksler Zvonkom, Erman Evo,
Gobec Jelizaveto, Hameršak Bojanom,
Milinovič Alenko in Svetel Dušanom ter
kupcem Pavčnik Jožetom, Turje 4, Dol pri
Hrastniku, s katero je kupec pridobil parcelo št. 11/3, k.o. Turje. Original pogodbe
se je izjavi predlagatelja Pavčnik Jožeta izgubil. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice k korist
Pavčnik Jožeta, Turje 4, Dol pri Hrastniku.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 137. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrožno sodišče v Trbovljah
dne 28. 2. 2006
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Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 1026/97
Os-9320/06
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, ki jo zastopa odvetnik Franc Pipan iz Sevnice,
proti dolžniku Čovran Tomici, Cesta prvih
borcev 13, Brežice, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 2,033.155,20 SIT
s pp sklenilo:
dolžniku Čovran Tomici, Cesta prvih
borcev 13, Brežice, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Izet Hodžić, Cesta prvih borcev
40, Brežice.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 17. 3. 2006
P 3797/2005
Os-7736/06
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke 1. Mojce Dakskobler, Zaloška 232c, Ljubljana, 2. Aleša
Dakskoblerja, Brunov drevored 16, Tolmin,
3. Katje Dakskobler, Brunov drevored 16,
Tolmin, 4. Antonije Simonič Čurin, Zaloška 232c, Ljubljana, 5. Stanislava Čurina,
Zaloška 232c, Ljubljana, 6. Uroša Rozmana, Zaloška 232c, Ljubljana in 7. Marjance Mlinar, Zaloška 232c, Ljubljana, ki jih
vse zastopa Odvetniška pisarna Jadek &
Pensa iz Ljubljane, proti toženi strani Ali
Al Haschemy, Chengdujska 32, Ljubljana,
zaradi izstavite zemljiškoknjižnega dovolila (pcto. 2,100.000 SIT), dne 10. 3. 2006
sklenilo:
tožencu se postavi začasni zastopnik,
odvetnik Samoel Peterlin, Tavčarjeva ulica
4, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženca
v predmetni pravdni zadevi, dokler toženec
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
mu je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2006
P 3763/2005-IV
Os-8840/06
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Darje Zupančič,
Prešernova cesta 28, Grosuplje, ki jo zastopa Dušan Golovrški, odvetnik iz Ljubljane, proti toženi stranki Gregorju Zorcu,
neznan naslov, zaradi dodelitve otroka,
plačila preživnine in določitve stikov, dne
17. 3. 2006 sklenilo:
za začasnega zastopnika toženi stranki se imenuje odvetnico Ivanko Ločniškar,
Selanov trg 2, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2006
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I P1 695/2002
Os-9094/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Maji Jurić, v pravdni zadevi
tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d.,
Ljubljana, Miklošičeva 19, zoper toženo
stranko Bojana Hribarja, Igriška cesta 3,
Ihan, Domžale, zaradi plačila 213.445 SIT
s pp, dne 13. 3. 2006 sklenilo:
toženi stranki Bojanu Hribarju, neznanega prebivališča, se postavlja začasni
zastopnik, odvetnik Marjan Šnajder, Mlinska pot 3, Ljubljana, ki bo zastopal toženo
stranko v postopku zaradi plačila 213.445
SIT s pp.
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 13. 3. 2006
I P1 861/2001
Os-9095/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Špeli Kosec, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, zoper toženo stranko Markusa Goršiča, Male Lipljene
2, Turjak, sedaj neznanega prebivališča,
zaradi plačila 1,917.844,30 SIT, dne 8. 3.
2006 sklenilo:
toženi stranki Markusu Goršiču, neznanega prebivališča, se postavlja začasni zastopnik, Živan Mirčič, odvetnik v Ljubljani,
Medvedova 1, Ljubljana, ki bo zastopal
toženo stranko v postopku zaradi plačila
1,917.844,30 SIT.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 3. 2006
I 17/2005
Os-9321/06
Okrajno sodišče v Trebnjem je po okrajni sodnici Maji Primožič, v izvršilni zadevi
upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, ki jo zastopa odvetnica
Alenka Šušteršič iz Ljubljane, zoper dolžnika
Vilka Videčnika, Gorenja vas 1, Mirna, zaradi izterjave 3,304.524 SIT s pp sklenilo:
dolžniku Vilku Videčniku, Gorenja vas
1, Mirna, roj. 31. 5. 1972, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Jurij Gros iz Trebnjega.
Postavitev začasnega zastopnika se
objavi na sodni deski tukajšnjega sodišča.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 23. 11. 2005

Oklici dedičem
D 1/2005
Os-7260/06
Marija Oblak, roj. Scherl, iz Urbancev
50, Škofije, je dne 1. 1. 1941 umrla in ni
zapustila 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
IV D 794/2005
Os-9324/06
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Petru
Škrabi, roj. 6. 8. 1943, umrlem 28. 9. 2005,
nazadnje stanujočem Črna vas 29, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Kot zakonita dediča prideta v poštev tudi zap. vdova
Štefanija Škraba, roj. 15. 12. 1949 in zap.
sin Uroš Škraba, roj. 15. 12. 1975, ki imata sicer stalno prebivališče prijavljeno na
naslovu Črna vas 29, Ljubljana, vendar
se že od leta 1979 nahajata neznano kje.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva Štefanijo Škraba in
Uroša Škrabo ter vse ostale, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona, da se priglasijo 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 17. 3. 2006
D 264/2001
Os-7409/06
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku
zapuščinski postopek po pok. Vascotto
Gabrijelli, roj. Susteršič, roj. 14. 8. 1913,
državljanki Republike Slovenije, vdovi, nazadnje stanujoči v Izoli, Aškerčeva ul. 11 in
umrli dne 5. 3. 1995. Pismene oporoke ni
zapustila, bila pa je lastnica do 1/4, parc.
št. 2620, 2621, 2622, 2623, vpisane v vl.
št. 978, k.o. Izola, lastnica parc. št. 563,
vpisane v vl. št. 102, k.o. Izola.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih. Zato pozivamo morebitne zapustničine dediče, da se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 8. 3. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 367/2006
Rg-9896/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba S.L.I.T. Slovenska lesna industrija in trgovina d.o.o., Koper, Vojkovo
nabrežje 38, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/4115/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenice z dne 31. 1. 2006.
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Družbenica, družba Mayr – Melnhof
Timber Trading GmbH, s sedežem Turngasse 57, 8700 Leoben, Steiemark, Avstrija, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti
družbe in da nima neporavnanih zapadlih
obveznosti do tretjih, da družba ne zaposluje delavcev in da v zvezi s tem nima neurejenih razmerij ter da solidarno prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe do upnikov.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se preostalo premoženje in terjatve družbe prenesejo na družbenico.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 3. 2005
Srg 2236/2005
Rg-34260/05
Družba Piramida, podjetje za naravno zdravljenje, nego in trgovino, d.o.o.,
Belca, s sedežem Belca 19C, Mojstrana,
vpisana na reg. vl. št. 1/01977/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Hafner Edo, Belca 19 C, Mojstrana.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 11. 2005
Srg 2217/2005
Rg-35021/05
Družba Krima, podjetje za proizvodnjo in trgovino na debelo in drobno,
Škofja Loka, d.o.o., s sedežem Škofja
Loka, Gorenja vas – Reteče 51/B, vpisana na reg. vl. št. 1/03314/00, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame
Gvardjančič Darko, Gorenja vas – Reteče
51/B, Škofja Loka.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 12. 2005
Srg 03938/2006
Rg-9577/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe D9, upravljanje z nepremičninami, d.o.o., Dunajska
cesta 9, Ljubljana, objavlja sklep:
družba D9, upravljanje z nepremičninami, d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana, reg. št. vl. 1/33656/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 7. 3. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je družba Janar, poslovno
svetovanje in naložbe, d.o.o., Čebelarska
ulica 7, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.

Št.

Zoper sklep družbenika 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 29. 3. 2006
Srg 784/2006
Rg-10594/06
Družba Samba & Co., družba za
umetniško poustvarjanje, trgovino in
posredništvo d.n.o., Bresterniška ulica
225, Kamnica – Bresternica, reg. št. vl.
1/4491/00, katere družbenika sta Križnik
Josip, Bresterniška ulica 225, Kamnica
– Bresternica in Križnik Stanislav, Vukovarska 4, Čakovec, Republika Hrvaška,
po sklepu družbenikov z dne 31. 3. 2006,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Križnik
Josip in Križnik Stanislav.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 4. 2006
Srg 67/2006
Rg-9560/06
Družba LEGO-A, gradbeništvo, trgovina, uvoz-izvoz d.o.o., Tovarniška cesta 10, Kidričevo, reg. št. vl. 1/5510-00,
katere ustanovitelj je Talum d.d., Tovarniška cesta 10, Kidričevo, po sklepu ustanovitelja družbe z dne 14. 2. 2006, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Talum d.d.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 3. 2006

Preklici
Potne listine preklicujejo
Auer Danis, Spodnji Slemen 11J,
Selnica ob Dravi, potni list, št. P00560975.
gnt-220302
Bohinec Saša, Kovorska cesta 1, Tržič,
potni list, št. P00490508. gnx-220373
Čalaki Sani Dennis, Konigstr. 12, 48231
Warendorf, potni list, št. P00181406.
gns-220353
Črnko Roman, Žbjak 30a, Ptuj, potni
list, št. P00561758. gnm-220484
Gombač Milan, Rožna dolina, cesta
V/32B, Ljubljana, potni list, št. P00127096.
gnr-220304
Hertiš Mitja, Kungota pri Ptuju 128,
Kidričevo, potni list, št. P00091837.
gnf-220391
Hren Mojca, Podpeška cesta 66b,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00692594. gnn-220308
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Kous Klemen, Lendavska ulica 25/a,
Murska Sobota, potni list, št. P00676863.
gnt-220402
Kranjc Marina, Žagarjeva ulica 8, Tolmin,
potni list, št. P00497124. gnj-220512
Kresnik Luka, Laška vas pri Štorah
33/a, Štore, potni list, št. P01099452.
gnv-220475
Kukovič Aleš, Nad izviri 103, Miklavž na
Dravskem polju, potni list, št. P01102660.
gnq-220430
Lešnik Zofija, Sedtrnik 1b, Destrnik,
potni list, št. P00748646, izdala UE Ptuj.
m-402
Maksimović Marina, Stara cesta
5, Straža, potni list, št. P00035162.
gnx-220398
Podrekar Nastja, Ulica bratov Učakar
86, Ljubljana, potni list, št. P00254704.
gnu-220326
Prelić Željko, Ulica 28. maja 71,
Ljubljana, potni list, št. P00273335.
gnp-220306
Ratnik Melita, Gančani 115a, Beltinci,
potni list, št. P00270099. gnz-220521
Rebernak Matevž, Spodnja Ložnica
12/a, Slovenska Bistrica, potni list, št.
P00791072. gnf-220466
Recek Simona, Kuzma 47, Kuzma,
potni list, št. P00268318. gny-220322
Stojić Mirjana, Ulica bratov Učakar
24, Ljubljana, potni list, št. P00063074.
gnl-220310
Štrukelj Franc, Volče 18, Tolmin, potni
list, št. P00333183. gnn-220358
Tkalec Aleš, Krčevina 5d, Ptuj, potni
list, št. P00543682, izdala UE Ptuj. m-397
Velagić Alen, Balinarska pot 14,
Ljubljana, potni list, št. P01131994.
gnd-220368
Zupančič Filip, Podpeška cesta 66b,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00692593. gnm-220309

Osebne izkaznice preklicujejo
Ban Veronika, Kajuhova ulica 37,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001925846. gne-220467
Beraja
Eugebija,
Herbersteinova
ulica 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000117150. gnv-220325
Buhvald Franc, Mariborska cesta
47, Dravograd, osebno izkaznico, št.
000864269. gnl-220385
Butara Stanislav, Rakitna 247, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001090769.
gnn-220433
Čeh Danilo, Juršinci 39, Juršinci, osebno
izkaznico, št. 000698059. gnh-220389
Černe Ivana, Tugomerjeva ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000109260.
gno-220307
Damjanac Tadeja, Ulica Dušana
Kvedra 42, Šentjur, osebno izkaznico, št.
001471072. gnh-220464
Divjak Živa, Maklovec 3, Lukovica,
osebno
izkaznico,
št.
001915794.
gnr-220454
Drevenšek Angela, Čopova ulica 25,
Celje, osebno izkaznico, št. 000950805.
gnx-220473
Drobež Darko, Lopata 4, Celje, osebno
izkaznico, št. 001397387. gnu-220476
Drožina Neva, Pod Anteno 8, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico, št.
000177230. gny-220422
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Govedič Matjaž, Mali Breg 1a, Loče
pri Poljčanah, osebno izkaznico, št.
000832891. gnk-220486
Grosmajer Roman, Cesta Toneta
Tomšiče 70d, Jesenice, osebno izkaznico,
št. 000304158. gnz-220371
Hribar Mateja, Nožice, Grašičeva
ulica 1/a, Domžale, osebno izkaznico, št.
000893565. gno-220457
Hribar Tjaša, Nožice, Grašičeva ulica
1/a, Domžale, osebno izkaznico, št.
001907276. gnq-220455
Hribar Žan, Nožice, Grašičeva ulica
1/a, Domžale, osebno izkaznico, št.
000893589. gnp-220456
Jamnik Andrej, Rozmanova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000420265.
gnk-220315
Jerman Ana, Pilova ulica 41, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000526803.
gns-220303
Jurjavčič Andrej, Arkova ulica 12,
Idrija, osebno izkaznico, št. 000199112.
gno-220357
Klaneček Janez, Pečovnik 6, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001014330.
gnw-220474
Kleindienst Jani, Lapajnetova ulica 47,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001712517.
gnp-220356
Knafeljc Marjan, Cesta Talcev 8B,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001250915.
gnc-220494
Kolenko Marija, Za logom 2, Črenšovci,
osebno
izkaznico,
št.
001887325.
gnv-220400
Kopač Tina, Zelenica 30, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001364879.
gns-220478
Kopitar Lucija, Primožičeva ulica
35a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000563175. gnf-220316
Kos Primož, Mlinska pot 17, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001760827.
gnd-220318
Koščal Marija, Polanškova 36, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000517396.
gnw-220524
Kozole Anton, Podsreda 16, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000971181.
gnu-220401
Krajnc Brigita, Veliki Vrh 14, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001501344. gnl-220485
Kukovec Marija, Ciringa 30, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 001857498.
gny-220372
Kunaver Mojca, Proletarska cesta 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001011302.
gnb-220320
Kvartuh Branko, Spodnje Pirniče 31b,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
001258780. gni-220313
Lavrič Cvetka, Gotska ulica 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001612694.
gnq-220305
Lindič Zofija, Smrečnikova ulica 5, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000708650.
gnt-220452
Matjašec Rok, Medenska cesta 59,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000364556.
gnl-220435
Medič Edvard, Černigojeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001820152.
gns-220328
Medven Danica, Glavarjeva ulica
34, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000034942. gnh-220314
Meglič Zvonka, Letališka cesta 2,
Orehova vas, osebno izkaznico, št.
000246634. gny-220472
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Meh Mihael, Gavce 26/a, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001189083.
gnp-220481
Moine Jasna, Na zelenici 2, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000486558.
gnr-220479
Mrkun Josipina, Kolarjeva ulica 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000184458.
gnr-220329
Nagode Albin, Stara Vrhnika 141,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000664189.
gnw-220374
Nastoski Vesna, Cesta proletarskih
brigade 64, Maribor, osebno izkaznico, št.
001370149. gnl-220360
Nikolić Robert, Topniška ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001430287.
gnc-220319
Omulec Jožef, Gortina 57, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 001243027.
gnw-220399
Orešnik Ana, Kosovelova ulica 22,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000644199.
gno-220482
Pavšič Zvonko, Trnje 86, Pivka, osebno
izkaznico, št. 001846398. gnm-220359
Pernat Frančišek, Draženci 34C,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000985856.
gni-220388
Peterka Greta, Zaboršt, Ihanska cesta
10/a, Domžale, osebno izkaznico, št.
001119821. gnn-220458
Pfeifer Vojko, Belski Vrh 7, Zavrč,
osebno
izkaznico,
št.
001577855.
gnk-220386
Pirih Marijan, Dole 55, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 000650944. gni-220463
Podhraški Biserka, Pustike 4, Pristava
pri Mestinju, osebno izkaznico, št.
000219719. gng-220490
Pongračič Patrick, Cesta k Dravi 12a,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 001620114.
gnk-220361
Prevc Primož, Frankovo naselje
156, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001262305. gnh-220489
Rener Simon, Šutna 14, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 001902965. gnc-220394
Sotošek Terezija, Glavarjeva ulica
34, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000034953. gne-220317
Stojić Mirjana, Ulica bratov Učakar
24, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000474616. gnk-220311
Suhadolc Marko, Šujica 10, Dobrova,
osebno
izkaznico,
št.
000441409.
gnz-220321
Šink Simon, Križna Gora 12, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001417542.
gni-220488
Šopar Marija, Milčinskega ulica 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 001225831.
gnt-220477
Špitalar Darja, Polana 57, Laško, osebno
izkaznico, št. 000728335. gno-220382
Štorman Robert, Podlog v Savinjski
dolini 21, Žalec, osebno izkaznico, št.
001598492. gnp-220381
Švigelj Jernej, Ohonica 20, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000298200.
gnu-220376
Tlaker Ivan, Ulica bratov Učakar 70,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000251501.
gnt-220327
Tončič Špela, Koroška cesta 122,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001939064.
gnj-220362
Trampuš Marija, Seničica 24, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000559852.
gnm-220434

Tuhtar Slavica, Podgrad 15, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
001198889.
gnj-220462
Zakeršnik Franc, Pregljeva ulica
111, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000274414. gnj-220312
Zarnik Miha, Nadgoriška 65, LjubljanaČrnuče, osebno izkaznico, št. 001200042.
gnv-220525
Zbašnik Lovro, Pod Vrtačo 18, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
001758119.
gnv-220450
Zorko Drago, Drbetinci 54, Vitomarci,
osebno
izkaznico,
št.
001010788.
gnm-220384
Zorko Jožica, Drbetinci 54, Vitomarci,
osebno
izkaznico,
št.
001291193.
gnn-220383

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Ajkić Mustafa, Ig 189, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S002141509,
reg. št. 208355, izdala UE Ljubljana.
gnp-220331
Anzelc Borut Miroslav, Bratovševa
plščad 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001794753, reg. št. 97723,
izdala UE Ljubljana. gni-220438
Arh Ciril, Tupaliče 10, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H, št.
S 000807607, reg. št. 13211, izdala UE
Kranj. gny-220447
Arlič Vinko, Chengdujska cesta 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B.BE,C,CE,H,G, št. S002096921, reg. št.
7447, izdala UE Ljubljana. gnn-220437
Arnautović Nemanja, Zidani most
30, Laško, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 2057771, reg. št.
13940, izdala UE Laško. gnk-220461
Avšič Klemen, Hočevje 1, Krka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001503538, reg. št. 241821, izdala UE
Ljubljana. gnl-220335
Ban Viljem, Hudovernikova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1588579, reg. št. 35699, izdala UE
Ljubljana. gnf-220441
Bartol Alojzij, Zalarjeva 62, Borovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S2223353, reg. št. 5073, izdala UE
Vrhnika. gnv-220375
Bezek Klemen, Goriška ulica 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002220838, reg. št. 276719, izdala UE
Ljubljana. gni-220338
Biščak Domen, Agrokombinatska cesta
9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001107267, reg. št. 192916, izdala UE
Ljubljana. gnv-220350
Bratina Samo, Šibeniška ulica 1a,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S2055798, reg. št. 10487, izdala UE
Ajdovščina. gnq-220380
Breznikar Ruparčič Cermen, Resljeva
cesta 44, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001871725, reg. št. 186985,
izdala UE Ljubljana. gnf-220341
Buhvald Franc, Mariborska cesta 47,
Dravograd, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 138260, reg. št. 2445, izdala UE
Dravograd. gnj-220387
Cvelfer Jožef, Pucova ulica 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
985796, reg. št. 2586, izdala UE Celje.
gne-220367
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Čekić Irina, Frankovo naselje 67, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1747748, izdala UE Škofja Loka.
gng-220390
Čretnik Mateja, Lopata 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2160655, reg. št. 52934, izdala UE Celje.
gng-220365
Čuček
Denis,
Vitomarci
2/a,
Vitomarci, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2130679, izdala UE
Ptuj. gnx-220377
Dobnikar Branko, Spomeniška pot
14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 229783, reg. št.
122415, izdala UE Ljubljana. gnz-220446
Dolar Karmen, Stopnik 45/a, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2128564, izdala UE Žalec. gnb-220345
Dragaš Radojica, Mekinje, Cankarjeva
cesta 19, Kamnik, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1549332, reg. št. 23485,
izdala UE Kamnik. gnm-220459
Fabjan Miran, Branik 21e, Branik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002188996, izdala UE Nova Gorica.
gnf-220491
Fekonja Nataša, Gasilska cesta 6,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2048525, reg. št. 7599, izdala
UE Gornja Radgona. gnc-220369
Fistravec Matjaž, Bresterniška ulica 51,
Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S00671479, reg. št. 66718, izdala UE
Maribor. gnq-220405
Fridrih Ivan, Na zelenici 3, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2191422, reg. št. 17482, izdala UE Celje.
gnf-220366
Gabrič Aleš, Kamnikarjeva ulica 5,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001919286, reg. št. 189624, izdala UE
Ljubljana. gnn-220333
Gazvoda Matej, Podgrad 37, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002209163, izdala UE Novo mesto.
gnu-220451
Gojković Desanka, Preglov trg 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1706404, reg. št. 254917, izdala UE
Ljubljana. gng-220440
Gračnar
Danilo,
Doropolje
20/a, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,D1,D,F,G,H, št. S 000071781,
reg. št. 3519, izdala UE Šentjur pri Celju.
gng-220465
Grmšek Branka, Anže 2, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15015, izdala UE Krško. gnb-220395
Hacin Marko, Groharjeva ulica 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
698856, reg. št. 17305, izdala UE Celje.
gnh-220364
Halavač Robert, Kosmačeva ulica 42,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 2137927, reg. št. 274271.
gnw-220299
Horvat Boris, Ulica heroja Lacka 1,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1169394, izdala UE Ptuj. gny-220297
Ivanovič Viktorija, Pot na Rakovo Jelšo
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001709097, reg. št. 92199,
izdala UE Ljubljana. gnd-220343
Janžekovič Marjan, Dornavska cesta
21, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 251246, izdala UE Ptuj. gns-220378
Kavčič Boštjan, Kumrovška ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S001759420, reg. št. 187165, izdala UE
Ljubljana. gnj-220337
Kleindienst Jani, Lapajnetova ulica
47, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000142503, reg. št. 9152, izdala UE
Idrija. gnq-220355
Kos Andreja, Podvine 53, Planina pri
Sevnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S2003457, reg. št. 10220, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnb-220370
Kotar Nataša, Gabrovka 61, Gabrovka,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S000404380, reg. št. 9380, izdala UE
Litija. gno-220332
Kovač Juraj, Tabor 8, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1859203, reg. št. 12044, izdala UE
Cerknica. gnw-220449
Kranjec Gregor, Kumrovška ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2116152, reg. št. 183273, izdala UE
Ljubljana. gnd-220518
Lavrič Cvetka, Gotska ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000230502, reg. št. 150877, izdala UE
Ljubljana. gnq-220330
Lebeničnik Jernej, Zgornja Hudinja 75,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
2149396, reg. št. 52740, izdala UE Celje.
gni-220363
Makovec Gabrijela, Podgorje 30/f,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000951349, izdala UE Kamnik.
gnl-220460
Makuc Marko, Matjanova pot 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1991492, reg. št. 265587, izdala UE
Ljubljana. gnb-220445
Marter Karin, Pod Lipami 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002087314, reg. št. 157909, izdala UE
Ljubljana. gnm-220334
Matjašec Rok, Medenska cesta 59,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 000001817, reg. št. 8777, izdala UE
Ljubljana. gnk-220436
Miskić Armanda, Cesta v Lipovce
31, 1358 Log pri Brezovici, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1858184, reg.
št. 6833, izdala UE Vrhnika. gnd-220493
Mrak Terezika, Krimska ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1822590, reg. št.
77051, izdala UE Ljubljana. gnc-220519
Mrkun Damjan, Brilejeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1828438, reg. št. 262230, izdala UE
Ljubljana. gnh-220439
Perdih Gregor, Žagarjeva ulica 8,
Tolmin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1842201, izdala UE Tolmin. gny-220397
Pervanje Meta, Pod gradom 3, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1669225, izdala UE Tolmin. gnz-220396
Pintar Majda, Durchlassstrase 114,
Celovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001748345, izdala UE Škofja Loka.
gne-220392
Podgoršek Alojzij, Njiverce vas 22, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
312805, izdala UE Ptuj. gnc-220469
Potrebuješ Matjaž, Sončni log 2,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 246966, reg. št. 139779, izdala UE
Logatec. gnn-220483
Prezelj Janez, Davča 29, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,
F,G,H, št. S 1686791, izdala UE Škofja
Loka. gnd-220393
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Pungarčar Denis, Opekarna 2a,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001314463, izdala UE Trbovlje.
gnx-220298
Radošević Saša, Ulica bratov Rupar 8,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1122368, reg. št. 47222, izdala UE
Kranj. gnx-220448
Režonja Martin, Vezna ulica 6, Beltinci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1187470, izdala UE Murska Sobota.
gnh-220468
Sadiković Hilmija, Trdinova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001761228, reg. št. 141225, izdala UE
Ljubljana. gny-220347
Selevšek Milena, Pehanijeva 4,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000344315, reg. št. 4550, izdala UE
Trebnje. gnb-220495
Selinšek Robert, Starše 70, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
003004446, reg. št. 94054, izdala UE
Maribor. gnz-220471
Sitar Renata, Jarše 18/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1989534, reg. št. 216544, izdala UE
Ljubljana. gne-220442
Stanonik Irena, Ulica Tončka Dežmana
8, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 726029, reg. št. 20274, izdala UE Škofja
Loka. gns-220403
Stevanović Saša, Cesta Viktorje Svetina
18, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001497979, izdala UE Jesnice.
gnr-220379
Stojič Mirjana, Ulica bratov Učakar 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 102696, reg. št. 49576, izdala UE
Ljubljana. gnd-220443
Šivic Manja, Rožna dolina, cesta III/2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001433815, reg. št. 226951, izdala UE
Ljubljana. gnh-220339
Tomac Bernarda, Kamnica 71, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002089848, reg. št. 154808, izdala UE
Ljubljana. gne-220342
Tončič Špela, Koroška cesta 122,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003004504, izdala UE Maribor.
gnb-220470
Topić Zoran, Matjaževa ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A1
BGH, št. S001609631, reg. št. 212945,
izdala UE Ljubljana. gng-220340
Umek Matjaž, Celovška cesta 287,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001136154, reg. št. 202352, izdala UE
Ljubljana. gnk-220336
Vrhovnik Nikolaja, Baragova ulica 3,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001620287, reg. št. 16845, izdala UE
Domžale. gns-220453
Zagernik Andrej, Javornik 63, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1807169, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnq-220480
Zakeršnik Franc, Pregljeva ulica 111,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1871544, reg. št. 188791, izdala UE
Ljubljana. gnc-220444
Zupan Rajko, Retnje 16, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1847606, reg.
št. 1498, izdala UE Tržič. gnr-220404
Zupančič Anton, Maistrova 5, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1400716, izdala UE Žalec. gns-220428
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Zavarovalne police preklicujejo
Anderlič Matjaž, Ulica XIV. divizije 18,
Rogaška Slatina, zavarovalno polico,
št. 50500008376, izdala zavarovalnica
Slovenica življenje d.d. gne-220417
Majkič Zoran, Visoko 3, Visoko,
zavarovalno polico, št. 370115, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gng-220415
Nagode Aleksić Lidija, Krimska ulica 7,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 390282,
izdala zavarovalnica Tilia. gnv-220425
Rupert Zvonko, Dolenjska cesta
38, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
334144, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnu-220301
Štabuc Matej, Frankolovska ulica 22,
Maribor, zavarovalno polico, št. 315485,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. m-401
Štravs Boštjan, Drečji Vrh 1, Trebelno,
zavarovalno polico, št. 00101052286,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica
d.d. gnj-220412
Turk Milan, Lopata 2, Hinje, zavarovalno
polico, št. 314171. gnd-220293
Ukmar Marija, Štanjel 151a, Štanjel,
zavarovalno polico, št. 41402000493,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnb-220295

Spričevala preklicujejo
Čeč Neža, Spodnje Gameljne 104,
Ljubljana Šmartno, spričevalo 1. letnika
Gimnazije Bežigrad, izdano leta 2005.
gnf-220516
Čulibrk Branka, Koroška cesta 42, Tržič,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomskoturistična šola Radovljica, Ekonomska
Gimnazija, izdano leta 2000. gnx-220423
Đaković Nenead, Pintarjeva 13, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2005. m-396
Guna Simon, Cesta zmage 43, Zagorje
ob Savi, spričevalo 5. letnika Srednje šole
Domžale – ekonomsko komercialni tehnik.
gnb-220420
Gustinčič Branko, Premančan 7,
Ankaran – Ankarano, potrdilo o strokovni
osnovno šolski obveznosti CUEV Strunjan,
leta 1999. gnw-220349
Ivačič Robert, Presladol 10, Brestanica,
diplomo in spričevalo 4. letnika Srednje
šole Krško, izdano leta 1999. gnp-220406
Kavčič Simon, Hotavlja 84, Gorenja
vas, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Škofja Loka, izdano leta
1998. gnw-220424
Koštomaj Gregor, Betnavska cesta 11,
Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gradbene šole, izdano leta 1995 in 1996.
m-398
Leopold Mirko, Zg. Senarska 41a,
Sv.trojica v Slov.goricah, spričevalo o
končani OŠ Sv. Trojica, izdano leta 1965.
m-403
Mahmutovič Elmedina, Trinkova 2, Piran
– Pirano, spričevalo Srednje gradbene in
ekonomske šole – smer gradbeni tehnik,
izdano leta 1991, 1992, 1993 in 1994.
gnc-220294
Makovec Ana, Ulica bratov Mivšek 1,
Borovnica, obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje agroživilske šole v Ljubljani,
izdano leta 1999. gnd-220522
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Mesarec Jure, Župančičeva 6, Žalec,
indeks, št. 93593299, FERI Maribor. m-404
Može Maja, Dutovlje 80, Dutovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske in družboslovne šole Koper,
izdano leta 1993, izdano na ime Gec Maja.
gni-220513
Mušanović
Lejla,
Bevkova
11,
Ajdovščina, indeks, št. 81615049, EPF
Maribor. m-393
Nives Marka, Ferrarska 17, Koper –
Capodistria, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole. gnx-220352
Perpar Urša, Privoz 8, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Prule, izdano leta
1999. gnj-220487
Petrič Martina, Vurberk 23, Spodnji
Duplek, spričevalo 3. letnika Srednje
živilske šole Maribor, smer živilski tehnik,
izdano leta 1994. m-406
Petrič Martina, Vurberk 23, Spodnji
Duplek, spričevalo 1. – 3. letnika Srednje
gostinske šole Maribor, smer kuhar, izdano
leta 1991-1993. m-405
Pleteršek Borut, Mihovce 20, Cirkovce,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmatijske
šole Ptuj, smer poljedelec, izdano leta
1991. m-399
Rakuša Mojca, Celjska ulica 4, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole,
smer frizer, izdano leta 1994. m-394
Rkman Milan, Vrbno 18, Šentjur,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strokovne in poklicne šole v Celju
– avtomehanik, izdano leta 1996.
gnz-220346
Rupnik Peter, Črni Vrh 22, Črni vrh nad
Idrijo, indeks, št. 18930960, Filozofska
fakulteta. gnm-220409
Šentelj Mitja, Ulica 25. maja 22,
Prestranek, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano
leta 2003 in 2004. m-400
Škarabot Natalija, Šmihel 44, Šempas,
spričevalo o končani OŠ Franceta Bevka
Tolmin, izdano leta 1987. gnh-220414
Štibilj Jure, Kidričeva cesta 2, Tolmin,
spričevalo 4. letnika ŠZS, strojni tehnik
PTI. gnf-220416
Šuligoj Silvester, Gradnikova 28,
Kanal, potrdilo o uspešno zaključeni
prekvalifikaciji za program trgovec, št.
61/98, izdano 5. 6. 1998 podjetaj INTER
ES d.o.o. gnr-220429
Zdešar Martina, Šujica 3, Dobrova,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
pedagoške smeri v Ljubljani, izdano leta
1980, izdano na ime Kozjek Martina.
gnt-220427

Ostale listine preklicujejo
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. PE Novo mesto, preklicuje veljavnost
naslednjih dokumentov: polica 1-CP/03 št.
002291, pobotnica št. 474929, zel. karte
št. 1153766, 1120131, 1082345, 1167862,
1184430, 1169300. Ob-11341/06
Bremec Ines, Aljaževa 15, Jesenice,
študentsko izkaznico, št. 21050075, izdala
FDV v Ljubljani. gne-220492
Cesar Irena, Zg. Rečica 118, Laško,
študentsko izkaznico, št. 01005113,
Pedagoška fakulteta. gnz-220496
Damjanac Tadeja, Ul. Dušana Kvedra
42,
Šentjur,
študentsko
izkaznico,

št. 18020756, izdala FF v Ljubljani.
gnf-220291
Erčulj Sebastjan, Kompolje 88, VidemDobrepolje, vozno karto, št. 216, izdal SAP
Ljubljana. gnr-220408
Glinšek Zdenka, Škrilje 32, Ig, delovno
knjižico. gnb-220520
Hajtnik Jože s.p., Pameče 92/a, Slovenj
Gradec, licenco skupnosti, št. 4399
za vozilo MAN 8163LC, z reg. št. SG
A7-493, izdala Obtna zbornica Slovenije.
gnu-220351
Hirkić Hasan, Čanžekova ulica 54,
Ljubljana, dovolenje za zaposlitev, št.
04244183227, izdano pri Zavodu za
zaposlovanje. gnx-220523
Hrovat Boštjan, Gradišče pri Lukovici
35, Lukovica, študentsko izkaznico, št.
26201567, izdala Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo v Ljubljani. gnl-220410
Kaiserberger Emil, Kraigherjeva 26,
Ptuj, delovno knjižico. gne-220292
Komidar Jure, Hudi Vrh 27, Cerknica,
študentsko izkaznico, št. 04030469,
izdala Fakulteta za upravo v Ljubljani.
gne-220517
Križman Sara, Garibaldijeva ulica 16,
Koper – Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 68055392, Fakulteta za managment
Koper. gni-220413
Linasi Dejan, Legen 153a, Slovenj
Gradec,
študentsko
izkaznico,
št.
93592359, FERI. m-395
Martinec Marjan s.p., Zvezna ulica
23, Raka, licenco skupnosti, št. 004682
za vozilo Scania, reg. št. MS H2-95D.
gno-220432
Plavčak Luka, Pšatnik 18, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19400413,
izdala Ekonomska fakuleta v Ljubljani.
gno-220407
Polak Martin, Kozje 16, Kozje, orožni
list, št. 18930, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnu-220426
Potočnik Uroš, Sovinja peč 3a, Kamnik,
orožni list, št. OL 791, izdala UE Kamnik
2. 10. 2001. gng-220515
Rakovec Pavla, Jezerska cesta 1,
Kranj, delovne knjižice izdane na Rakovec
Anton. gne-220296
Rizvić Edin, Cesta revolucije 5,
Jesenice, delovno knjižico. gnc-220419
Rus Boštjan, Veliki Vrh pri Šmarju
47,
Šmarje-SAP,
delovno
knjižico.
gnk-220411
Schweiger Marjanca, Čudno selo 7/a,
Črnomelj, delovno knjižico, ser. št. 45624,
izdana na dekliški priimek Žalec Marjanca.
gnp-220431
Selič Lučka, Ulica Cvetke Jerin 1,
Štore, študentsko izkaznico, št. 41990342,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnv-220300
Tramte Mateja, Apnenik pri Boštanju
15, Boštanj, študentsko izkaznico,
št. 04027271, Visoka upravna šola.
gnh-220514
Volgemut Marjeta, Trnovska vas
39d, Trnovska vas, delovno knjižico.
gnd-220418
Weindorfer Rene, Jurančičeva 12,
Maribor, delovno knjižico. m-407
ZETIT d.o.o., Beblerjev trg 8, Ljubljana,
dovolilnico za mednarodni prevoz v Rusko
federacijo, oznaka 643/09, številka 493918,
izdala GZS Ljubljana. gnz-220421
Zorec Anton s.p., Smučidol 4, Izlake,
izvod licence, št. 5287 in izvod licenec
skupnosti, št. 984 za vozilo Mercedez Benz
1314-37, LJ 20-14J. gnc-220344
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Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidenca statutov sindikatov
Objave po 64. členu Zakona o medijih
Objave gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Nasprotni predlog
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Potne listine preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
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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
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